
Najcenniejszym skarbem, jaki mamy, jest to, ¿e ludzie chc¹ do nas przychodziæ.
Œw. Brat Albert
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WA¯NE ROCZNICE 

1 września 2004 r., Westerplatte – rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowej

Grób Ks. Jerzego przy kościołe św. Stanisława Kostki w Warszawie

Wystawa poświęcona Ks. Jerzemu w naszej parafii 17 października 2004 r. – otwarcie wystawy przez ks. dr Zbigniewa Zielińskiego

12 listopada 2004 r. – 15 rocznica kanonizacji Św. Brata Alberta
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S³owo od ksiêdza Proboszcza
Przed ty go dniem roz po czę li śmy no wy Rok Li tur -

gicz ny. Ja kiś etap na sze go ży cia do biegł koń ca, a przed na -
mi ko lej na szan sa... 

Na ła mach na szej ga ze ty wra ca my jesz cze wspo -
mnie nia mi do wy da rzeń, któ re prze ży wa li śmy w pa ra fii. 

Nie za po mnia ne wra że nia po zo sta wi ła, u wie lu
z nas, wy sta wa po świę co na Ks. Je rze mu Po pie łusz ce oraz
re ko lek cyj ne za my śle nia zwią za ne z 15−le ciem ka no ni za cji
św. Bra ta Al ber ta. Bo gu i lu dziom niech bę dą dzię ki za te
wy da rze nia i za to, o po zo sta ło w na szych ser cach. 

Dzi siaj na sze my śli bie gną już do ra do snych, ro -
dzin nych Świąt Bo że go Na ro dze nia. Za nim jed nak za sią -
dzie my do wi gi lij ne go sto łu za pra szam do wspól ne go prze -
ży wa nia ad wen tu. 

Msza św. ro rat nia
oraz re ko lek cje ad wen to we,
któ re wy gło si ks. Pro boszcz
Zbi gniew Zie liń ski (po ni żej

po da je my pro gram) są oka zją do te go, aby nie co się wy ci -
szyć i w co dzien nym za bie ga niu nie za gu bić te go, co naj -
waż niej sze... 

Ko cha ni przyj mij cie tak że świą tecz ne ży cze nia – 
Niech Be tle jem skie Dzie cię za wsze Was pro wa dzi przez
świat, bo tak ła two prze cież zgu bić ślad. 
Niech da je Wam na dzie ję, na wet kie dy w oczy wiatr wie je. 

Ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk

Rekolekcje adwentowe 
12-15 grudzieñ 2004

Prowadzi Ks. Zbigniew Zieliński − proboszcz parafii św. Michała w Sopocie

NAUKI REKOLEKCYJNE

niedziela  nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach świętych
poniedziałek, wtorek, środa dorośli – godz. 9.00 i 18.00

dzieci – godz. 16.00
młodzież – godz. 20.00

SPOWIEDŹ

dorośli poniedziałek, wtorek, środa 8.30 i 17.30
dzieci środa godz.16.00
młodzież środa godz. 19.30
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Duchowoœæ œw. Brata Alberta
15. ROCZNICA KANONIZACJI NASZEGO PATRONA

Pa tron na szej pa ra fii – św. Brat Al bert – wie my,
Kim był, ale czy wiemy, ja ki był, jak my ślał, mó wił i na uczał
o Bo gu? Odzie wał się w cięż ki, sza ry jak po piół ha bit, bio dra
prze pa sy wał gru bym sznu rem z su ro wych włó kien z lnu
i ko no pi, a u bo ku za wie szał ró ża niec. Pod ha bi tem no sił bie -
li znę ze zgrzeb ne go płót na – nie z ba ty stu czy je dwa biu.

Uko chał ubó stwo, pro sto tę i po słu gi wa nie in nym –
ubo gim, a to wszyst ko dla te go, że bar dzo, ale to bar dzo uko -
chał Bo ga. Nie on pierw szy Ewan ge lię Św. przy jął i ro zu -
miał do słow nie. Le gen da (a mo że praw da) mó wi, że w pe -
wien wie czór na uli ce wło skie go mia sta wy biegł drob ny,
szczu pły czło wiek (a by ło to pa rę set lat te mu), któ ry
z ogniem w oczach bu dził usy pia ją ce mia sto swo im wo ła -
niem, że „Mi łość nie jest Ko cha na”. Mi łość, czy li Bóg, Mi -
łość nie wy obra żal na dla lu dzi – nie jest przez lu dzi ko cha na.
Czło wiek ten za pra gnął po bu dzić lu dzi do mi ło ści Bo ga, do
uko cha nia Go. Na zy wał się Fran ci szek, św. Fran ci szek
z Asy żu (1181 −1226) – za ło ży ciel naj licz niej sze go dziś za ko -
nu, a wła ści wie kil ku je go od mian, gdyż przez stu le cia zna -
lazł wie lu na śla dow ców. W Pol sce u schył ku
XIX w. zna lazł na śla dow cę w oso bie Al ber ta,
Adama Chmie low skie go – za ło ży cie la Al ber -
ty nów. Św. Brat Al bert – du cho wy syn św.
Fran cisz ka, du cho wo ści fran cisz kań skiej
nadał swo isty, ory gi nal ny cha rak ter, czer piąc
też z du cho we go do rob ku św. Ja na od Krzy -
ża i św. Win cen te go a Pau lo. Św. Brat Al bert
ro bił wszyst ko – co kol wiek ro bił, aby jak naj -
le piej, jak naj peł niej od wdzię czyć się Pa nu
Bo gu za wszyst ko to, co On zro bił dla nas –
lu dzi. Umi ło wał Żło bek, Krzyż, Mę kę Chry -
stu sa i oczy wi ście Eu cha ry stię – ten Bo ży
Chleb. 

Mó wiąc o mo dli twie, do któ rej zna cze nia przy wią -
zy wał nie sły cha ną wa gę, po wie dział m. in.: „Trze ba żyć pod
okiem Pa na Je zu sa. Wy star czy jed no spoj rze nie du szy na
Nie go, jed no sło wo, myśl jak bły ska wi ca, a to już jest mo dli -
twa”. Mó wił też: „Mo dli twa nie po le ga na uczu ciach, na
łzach, ale na si le wo li w wy ko ny wa niu wo li Bo skiej”. De wi -
zą ży cio wą św. Bra ta by ło: „Wo la Bo ża przede wszyst kim
i tyl ko to”. Wo lę Bo żą od kry wał w głę bo kiej i po kor nej mo -
dli twie i kon tem pla cji. Do ko go św. Brat kie ro wał swo je my -
śli i swo je na uki? Do swych współ bra ci za kon nych oczy wi -
ście, ale tak że do tych, któ rym słu żył On i je go Bra cia – do
miesz kań ców „ogrze wal ni”, do miesz kań ców przy tu lisk, ja -
kich wie le utwo rzył i dla któ rych or ga ni zo wał je dze nie,
odzież i drew no na opał. Po cząt ko wo że brał (tak, ma larz
i by wa lec sa lo nów że brał), a póź niej sta rał się, aby in ni – bo -
gat si, też mo gli słu żyć swą do bro cią na Bo żą ła skę, swo im
dzie le niem się z in ny mi swy mi do bra mi ma te rial ny mi. Mó -
wił o Bo gu do tych bie da ków po trze bu ją cych wspar cia dla -
te go, że w każ dym z nich, na wet w naj bar dziej znisz czo nych
przez bie dę i styl ży cia, za wsze wi dział czło wie ka i je go god -
ność dziec ka Bo że go. Da wał sie bie in nym – ca łe go i te go
„da wa nia sie bie ca łe go” uczył. Kie dyś po wie dział: „Je śli by
cię za wo ła no do bie da ka – idź do nie go na tych miast, choć -
byś był w świę tym roz mo dle niu, gdyż opu ścisz Chry stu sa

dla Chry stu sa”. To „wi dze nie” Chry stu sa w każ dym czło -
wie ku przy po mi na nam po stać współ cze snej nam bł. Mat ki
Te re sy z Kal ku ty. Ona też w każd ym na po tka nym czło wie -
ku „spo ty ka ła” Chry stu sa, choć był by że bra kiem zna le zio -
nym na uli cy. 

Być wol nym od dóbr te go świa ta i cał ko wi cie za -
wie rzyć Bo żej Opatrz no ści by ło je go de wi zą. Ubó stwo by ło
wg nie go naj peł niej szym uczest nic twem w ubó stwie sa me -
go Chry stu sa Pa na, któ ry bę dąc bo ga tym, dla nas stał się
ubo gim, aby nas ubó stwem swo im ubo ga cić (2 Kor 8,9).
Aby do ko nać te go wszyst kie go, cze go do ko nał św. Brat Al -
bert, trze ba być do brym, do brym jak chleb, któ ry dla
wszyst kich le ży na sto le, z któ re go „każ dy mo że kęs dla sie -
bie ukro ić i na kar mić się, je śli jest głod ny” (to cy tat z jed ne -
go z pism św. Bra ta Alberta). 

Gdy Adam Chmie low ski od cho dził „ze świa ta ze -
wnętrz ne go” do swych wy bra nych – opusz czo nych, głod -
nych, nie ko cha nych, bez dom nych, za brał ze so bą tyl ko je -
den swój ob raz, ob raz, o któ rym nie  spo sób nie wspo mnieć.

By ło to oczy wi ście „Ec ce Ho mo”. Twarz
Chry stu sa po ni żo ne go, wy szy dzo ne go,
w ko ro nie z cier ni, a Po stać okry ta szkar łat -
nym płasz czem z trzci ną w rę ku i po wro za -
mi na szyi. My śla łam o tym ob ra zie, oglą -
da jąc od po wied ni mo ment fil mu „Pa sja”.
Po my śla łam wów czas – jak głę bo ko mu siał
nasz pa tron wnik nąć w ta jem ni cę mę czeń -
stwa Je zu sa, że by stwo rzyć ta ki ob raz.
W Kra ko wie u Sióstr Al ber ty nek znaj du je
się Sank tu ra rium „Ec ce Ho mo”. Tam prze -
cho wy wa ny jest ten ob raz i kil ka in nych je -
go wer sji, któ re po ka zu ją dro gę ar ty sty do -

cho dze nia do wy zna czo ne go ce lu. Św. Brat Al bert uwa żał
ten ob raz za nie do koń czo ny, bo ni gdy do koń ca nie wnik nie
się w ta jem ni cę umę czo ne go Chry stu sa. Po dob nie jak św.
Fran ci szek z Asy żu i wszy scy je go na stęp cy Św. Bra ta Al -
ber ta szcze gól nie umi ło wał Mat kę Naj święt szą. Za pi sał kie -
dyś: „Mat kę Naj święt szą obie ram za opie kun kę w mo ich
trud no ściach. Chcę Ją czcić osob nym na bo żeń stwem przez
ca ły ciąg ży cia i ca łą wiecz ność”. 

Gdy przy łóż ku umie ra ją ce go św. Bra ta zgro ma dzi -
li się je go Bra cia i Sio stry za kon ne, po wie dział do nich: „Ta
Mat ka Bo ska Czę sto chow ska jest wa szą Fun da tor ką. Pa -
mię taj cie o tym. Ona mnie pro wa dzi ła przez ca łe ży cie”.
(By ło to 22 XII 1916 r.) 

Gdy w 1995 r. ob cho dzo no 150. rocz ni cę uro dzin
Ada ma Chmie low skie go – Św. Bra ta Al ber ta – pa pież Jan
Pa weł II w li ście skie ro wa nym do ro dzi ny al ber tyń skiej na -
pi sał o ich pa tro nie: „Jest to świę ty o du cho wo ści urze ka ją -
cej za rów no swym bo gac twem, jak i swą pro stą. Pan Bóg
pro wa dził go dro gą nie zwy kłą: uczest nik po wsta nia stycz -
nio we go, uta len to wa ny stu dent, ar ty sta – ma larz, któ ry sta -
je się na szym pol skim ‘Bie da czy ną' (jak św. Fran ci szek
z Asy żu) sza rym bra tem, po kor nym jał muż ni kiem i he ro icz -
nym apo sto łem mi ło sier dzia” – Jan Pa weł II, Rzym, 6 stycz -
nia 1995 r. 

Na pod sta wie róż nych źró deł opra co wa ła Jo lan ta Ka miń ska
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Pos³uchajmy s³ów Brata Alberta
15. ROCZNICA KANONIZACJI NASZEGO PATRONA

W 15. rocz ni cę ka no ni za cji św. Bra ta Al ber ta usły -
sze li śmy od Oj ca re ko lek cjo ni sty, Bogdana Megera,
karmelity, o na szym pa tro nie w aspek cie je go du cho wo ści,
je go wiel kie go po czu cia pa trio ty zmu i sto sun ku do dru gie -
go czło wie ka, szcze gól nie po trze bu ją ce go. Po trze bu ją ce go
nie tyl ko pod sta wo wych rze czy, nie zbęd nych do bio lo gicz -
ne go ży cia, ale rów nież ak cep ta cji i mi ło ści bliź nie go. 

Adam Chmie low ski, póżniej Św. Brat Al bert, był
wy kształ co nym i uzna nym ar ty stą ma la rzem. Stu dio wał
w Mo na chij skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych. By wał w Pa ry -
żu, Wied niu, we Wło szech. Je go światowe ży cie to czy ło się
wśród wy bit nych ar ty stów ma la rzy, ale rów nież zna ko mi -
tych ak to rów i pi sa rzy. Był wiel kim eru dy tą i chęt nie za bie -
rał głos w dys ku sjach. Był także czło wie kiem bar dzo wraż -
li wym na ota cza ją cy Go świat i je go pro ble my. 

Kie dy Adam Chmie low ski złożył śluby za kon ne
i zo stał fran cisz ka ni nem, pi sał o swo jej prze mia nie du cho -
wej. My ślę, że war to po znać Je go sło wa, skie ro wa ne do
przy ja ciół ar ty stów. Przy to czę naj pierw to, co pi sał w li ście
do znakomitego ma la rza Jó ze fa Cheł moń skie go: 
„ ... pod po sta cią chle ba i wi na Pan Bóg stał się źró dłem si -
ły dla sła be go i grzesz ne go czło wie ka. Dał też Cia ło i Krew
Swe go Sy na, że by śmy tę bied ną du szę kar mi li; nie mo że du -
sza bez tej ta jem ni czej stra wy żyć. Ta ka to kar ma dla niej,
jak chleb i mle ko dla cia ła. Ta jem ni ca to nie po ję ta, ale też
Pan Bóg dał coś nie zna ne go dla ser ca, któ re po świad cza
w głę bi czło wie ka, że tak jest, nie ina czej”. 

Nie zwy kły opis opro mie nia nia ska mie nia łej du szy
za warł Brat Al bert w li ście do Jac ka Mal czew skie go. Pi sał:
„... mu sisz zna leźć choć jed no su che źdźbło tra wy, po tem
zgro ma dzić de li kat ne pa tycz ki bądź uschnię te ło dy gi. Po -
tem mu sisz po chy lić się i osło nić miej sce, gdzie ma za pło -
nąć ogień. Do pie ro wte dy mo żesz wy cią gnąć hub kę i krze -
si wo. Je śli masz za pał ki, toś bo gacz. Za pa lisz za pał kę, osło -
nisz ją dło nią i nie siesz w dół do su chej traw ki. Za ję ta pło -
mie niem dro bi na ła two za ga snąć mo że, lecz gdy ją do brze
otu lisz so bą, to zaj mie ogniem su che ba dy le. Do pie ro wte -

dy z wiel ką na dal ła god no ścią mo żesz przy tknąć do pa lą ce -
go się sto si ka drob ne ga łąz ki czy ułom ki drew na. Na dal
ochra nia jąc swo im cia łem, nie waż się dmu chać gwał tow -
nie, bo zga sisz le d wie na ro dzo ny pło myk. Je śli nie bę dzie
wia tru, po wo li roz pa lisz ogień do ta kie go sta nu, że ani wiatr,
ani za wie ja już mu nie za szko dzi. Roz pa lo ny pło mień zaj mie
i wy su szy wte dy na wet cał kiem mo kry opał. Da świa tło i cie -
pło zgra bia łym dło niom. Od stra szy dzi kie go zwie rza
i ogrze je zbo la łą du szę“.

Brat Al bert był za ło ży cie lem no we go zgro ma dze -
nia za kon ne go. Za sa dy ży cia, ja kie pro po no wał no wi cju -
szom, opie ra ły się na re gu le św. Fran cisz ka, ale o dużo
więk szej nie za leż no ści i z ogra ni cze niem ty po wo za kon -
nych obo wiąz ków. Re gu ła, pod po rząd ko wa na nie sie niu po -
mo cy bied nym i po trze bu ją cym, po zo sta wi ła znacz ną swo -
bo dę bra ciom w do bo rze spo so bów jej re ali za cji. 

Tak mó wił swo im bra ciom Al ber ty nom pod czas re -
ko lek cji: „ ... nie o sam chleb tu taj cho dzi. Ten dar jest
ogrza ny i prze świe tlo ny chę cią nie sie nia po mo cy. My wła -
sny mi rę ka mi ogrze wa my tych lu dzi – ogniem mi ło ści.
Chleb jest tyl ko po śred ni kiem, pre tek stem, nie zbęd nym
ma te rial nym do wo dem na to, że jest moż li wa mi łość i wza -
jem na tro ska. Nie troszcz cie się za tem tyl ko o po ży wie nie
dla cia ła. To za ma ło. Ktoś, kto my śli, że na kar mi lu dzi bied -
nych sa mym chle bem – my li się. My ich mu si my na kar mić
sa my mi so bą. Da wać im na szą tro skę, obec ność, ale tak,
aby nie czu li się mniej si od nas. My mu si my być wśród
nich, na tym sa mym po zio mie, aby po ka zać im, że moż na
żyć god nie, nic nie po sia da jąc. Oto ca ła na sza po moc“. 

Do przy to czo nych słów na sze go pa tro na dodam
jeszcze to słyn ne po wie dze nie Bra ta Al ber ta, że trze ba każ -
de mu: „dać jeść, bez dom ne mu miej sce, a na gie mu odzież;
bez da chu i ka wał ka chle ba mo że on już tyl ko kraść al bo że -
brać dla utrzy ma nia ży cia”. Niech te sło wa po zwo lą nam
ogar nąć Jego wiel ką si łę du cho wą, ja ką On dzie lił się z bliź -
ni mi, po wo do wa ny he ro icz ną mi ło ścią do Bo ga. Po świę cił
swe ży cie służ bie bez dom nym i opusz czo nym. 

Cytaty zostały zaczerpnięte z książki Wiesława Sapalskiego,
„Brat Albert“, Wydawnictwo „M“, Kraków 2003 r.,

opracowała Teresa Sowińska

Relikwiarz św. Brata Alberta w Sanktuarium na Kalatówkach

Wejście do kościoła podczas Triduum Albertowego
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W 20. rocznicê mêczeñskiej œmierci
(mord na kap³anie)

WSPOMINAMY KS. JERZEGO

Ka płan jest oso bą szcze gól ną, wy bra ną i cie szą cą
się sza cun kiem spo łecz no ści lu dzi wie rzą cych – bez wzglę -
du na ro dzaj re li gii czy wie rzeń i bez wzglę du na po ziom
roz wo ju du cho we go i cy wi li za cyj ne go tej spo łecz no ści, któ -
ra ma wśród sie bie Ka pła na, tj. po śred ni ka mię dzy ludź mi
a Bo giem. 

Po ję cie „mord” tym się róż ni od tzw. „po spo li te go
mor der stwa”, że pod kre śla fakt po zba wie nia ko goś ży cia
w spo sób szcze gól ny – wy ra fi no wa ny, per fid ny, za pla no wa -
ny i do ko na ny ze szcze gól nym okru cień stwem. 

Je śli w środ ku kon ty nen tu, któ ry uwa ża się za przo -
du ją cy w świe cie, do ko nu je się mor du na Ka pła nie Ko ścio -
ła Ka to lic kie go w kra ju o ty siąc let niej tra dy cji te goż Ko ścio -
ła, to ta ki mord jest czy nem od ra ża ją cym, ohyd nym i wzbu -
dza ją cym sprze ciw wszyst kich, któ rzy ma ją ele men tar ne
ludz kie od ru chy. 

Ta ki mord miał miej sce w Pol sce 20 lat te mu na
oso bie księ dza Je rze go Po pie łusz ki – war szaw skie go ka pła -
na, a przede wszyst kim ka pła na „So li dar no ści”, nie złom ne -
go obroń cy god no ści lu dzi, któ rzy chcie li być wol ni od za -
kła ma nia, fał szu i ko mu ni stycz ne go znie wo le nia. W na szym
ko ście le mie li śmy nie zwy kłą oka zję po znać bli żej po stać ks.
Je rze go, je go dzia łal ność i ży cie, tak dra ma tycz nie prze rwa -
ne – dzię ki wy sta wie, któ rą „wy my śli li” i pięk nie zor ga ni zo -
wa li ks. Pro boszcz i na si pa ra fia nie, pra gną cy w ten spo sób
uczcić tę smut ną rocz ni cę. Nie cho dzi ło jed nak tyl ko
o uczcze nie tej rocz ni cy, cho dzi ło o edu ka cję mło de go po -
ko le nia, któ re ma szczę ście żyć w in nej rze czy wi sto ści niż
ko mu ni stycz na, ale ma też obo wią zek wie dzieć i pa mię tać
to, co w hi sto rii ostat nie go ćwierć wie cza XX w. by ło na praw -
dę w Pol sce waż ne. 

To dla te go uro czy stość od sło nię cia i po świę ce nia
tej wy sta wy mia ła miej sce pod czas tzw. mło dzie żo wej Mszy
św., tj. o 9.30. Ak tu od sło nię cia i po świę ce nia przy go to wa -
nych plansz, fo to gra fii i pa mią tek, do ty czą cych Ks. Je rze go,
do ko nał za pro szo ny gość, ks. dr Zbi gniew Zie liń ski – od po -
wie dzial ny w Ku rii na szej Ar chi die ce zji za spra wy dusz pa -
ster stwa, a po nad to pro boszcz pa ra fii p. w. św. Mi cha ła
w So po cie. Ks. Zie liń ski był głów nym ce le bran sem Mszy
św. w tym uro czy stym dniu, a tak że wy gło sił ho mi lię. Na
chwi lę jed nak za trzy maj my się przy wy sta wie, po nie waż fo -
to gra fie i pa miąt ki z te go cza su to nie wszyst ko, co chcie li
nam prze ka zać or ga ni za to rzy. Uzu peł nie niem fo to gra fii by -
ły tek sty frag men tów ka zań i my śli Ks. Je rze go, a to już jest
Je go te sta ment. W wie lu tych tek stach po wra ca sło wo
„Praw da”. Np. „Ozna ką chrze ści jań skie go mę stwa jest wal -
ka o praw dę”; „Praw da wy po wie dzia na w sło wie kosz tu je.
Tyl ko za ple wy się nie pła ci. Za psze nicz ne ziar no praw dy
trze ba za pła cić. Każ da rzecz, każ da wiel ka spra wa mu si być
trud na i mu si kosz to wać. Tyl ko rze czy ma łe i li che są ła -
twe”. Dla cze go tak wie le mó wił o praw dzie? Dla te go, że kie -
dyś (chy ba na po cząt ku) po wie dział tak: „Mó wie nie praw dy
w ko ście le po wo du je, że lu dzie na bie ra ją do mnie za ufa nia,
bo wy po wia dam to, co in ni my ślą”. I to jest „ca ły” Ks. Je rzy.
Mó wił to, co wszy scy my śle li (wszy scy, tzn. ci, co sta li po tej

sa mej stro nie, co Ks. Je rzy, a nie po stro nie mo co daw -
ców za bój stwa i wy ko naw ców te go mor du). Mó wił o za ufa -
niu lu dzi do Sie bie. Prze cież praw da jest ta ka, że nie mu siał
zgi nąć. Wy star czy ło by, że by np. wy je chał do Rzy mu – tak
jak mu pro po no wa no, al bo wy star czy ło by, że by prze stał mó -
wić to, co mó wił, tyl ko co by ło by wte dy z tym za ufa niem, ja -
kim ob da rzy li go lu dzie? Wte dy prze stał by być so bą i nie
był by wia ry god ny. My ślę, że za ufa nie do Nie go mie li nie
tyl ko ci, co przy cho dzi li na Msze za Oj czy znę. Ni gdy nie
spo tkał się z Pa pie żem −P o lakiem, ale ten Pa pież słał mu
przez in nych sło wa „Trzy maj się”, a to zna czy ło „rób to, co
ro bisz” i te go Ks. Je rzy się trzy mał. Dla te go jest dla nas
wszyst kich mę czen ni kiem za wia rę, za praw dę, za Chry stu -
sa i za wol ność my śle nia i mó wie nia. 

O mę czeń stwie Ks. Je rze go mó wił mię dzy in ny mi
w swej ho mi lii ks. Zbi gniew Zie liń ski. Mó wił też o zna cze -
niu nie złom no ści wia ry i za sad Ks. Je rze go dla tych wszyst -
kich, któ rzy uczest ni czy li w tych trud nych wy da rze niach,
ja kie w la tach 80. przy szło Po la kom prze żyć. Szcze gól nym
ro dza jem te sta men tu Ks. Je rze go są sło wa: „Ni gdy nie gło -
si łem wła snej mą dro ści, ale kie ro wa łem się Ewan ge lią, na -
ucza niem ks. Pry ma sa Wy szyń skie go i Oj ca Świę te go”. Po -
myśl my, jak by ło by wspa nia le, gdy by lu dzie nie szu ka li wła -
snej mą dro ści, wła sne go po my słu na ży cie, a kie ro wa li się
Ewan ge lią, czy ta li na uki Pry ma sa Ty siąc le cia i słu cha li Pa -
pie ża Ja na Paw ła II. Ewan ge lię i na uki tych dwóch Wiel kich
Pro ro ków ma my w za się gu rę ki, ale trze ba by by ło „tyl ko”
swój umysł i ser ce „prze sta wić na od biór”, to zna czy my śleć
i po stę po wać zgod nie z za sa da mi gło szo ny mi przez Chry -
stu sa, któ re są za pi sa ne w Ewan ge lii. 

Ho mi lia wy gło szo na przez ks. dr Zie liń skie go do ty -
czy ła za sad ni czo dwóch wąt ków. Pierw szy to oczy wi ście po -
stać Ks. Je rze go Po pie łusz ki i wy sta wy Je mu po świę co nej.
Dru gi wą tek był zu peł nie in ny, ra do sny, bo do ty czył ży cia
du cho we go, ży cia Ko ścio ła Ka to lic kie go, któ re go źró dłem
jest Świę ta Eu cha ry stia. Nie mo gło te go wąt ku za brak nąć,
sko ro Pa pież na za koń cze nie Ro ku Ró żań ca i z oka zji za koń -
cze nia Kon gre su Eu cha ry stycz ne go, ja ki miał miej sce
w Mek sy ku w mie ście Gu ada la ja ra (czy taj Gu ada la ha ra),
ogło sił Rok Eu cha ry stii. W 2003 ro ku Pa pież ogło sił ko lej ną
swo ją En cy kli kę w ca ło ści po świę co ną te mu Naj święt sze mu
Sa kra men to wi. Ko lej ny Kon gres Eu cha ry stycz ny był dla je -
go uczest ni ków oka zją do głęb sze go wnik nię cia w Ta jem ni -
cę Wia ry, ja ką jest Eu cha ry stia, wła śnie w opar ciu o roz wa -
ża nia Pa pie ża – Gło wy Ko ścio ła, któ re zo sta ły za war te we
wspo mnia nej En cy kli ce. Polski tytuł tej En cy kli ki to „O Eu -
cha ry stii w ży ciu Ko ścio ła”. Pierwsze łacińskie słowa
dokumentu to: „Ecclesia de Eucharistia vivit“, co znaczy –
Kościół żyje dzięki Eucharystii.

Eu cha ry stia jed no czy nie bo z zie mią. „Syn Bo ży
stał się czło wie kiem, aby w naj wyż szym ak cie uwiel bie nia
przy wró cić ca łe stwo rze nie Te mu, któ ry je uczy nił z ni cze -
go”– jak pi sze św. Pa weł. Eu cha ry stia na ro dzi ła się w dra -
ma tycz nych oko licz no ściach u pro gu mę ki i śmier ci Pa na
i jest ofia rą zło żo ną przez Chry stu sa Bo gu Oj cu dla zba wie -
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nia lu dzi. Gdy Ko ściół spra wu je Eu cha ry stię, to cen tral ne
wy da rze nie zba wie nia sta je się rze czy wi ście obec ne i „do ko -
nu je się dzie ło na sze go Od ku pie nia”. Cóż więk sze go Je zus
mógł uczy nić dla nas? – py ta Pa pież i od po wia da: „Praw dzi -
wie w Eu cha ry stii ob ja wia nam mi łość, któ ra po su wa się aż
do koń ca (por. J 13,1) – mi łość, któ ra nie zna mia ry”. Ofia ra
Je zu sa wciąż się uobec nia, trwa jąc sa kra men tal nie w każ dej
wspól no cie, któ ra ją spra wu je przez kon se kro wa ne go sza fa -
rza, ja kim jest ka płan. Ofia ra eu cha ry stycz na jest źró dłem
i za ra zem szczy tem ca łe go ży cia chrze ści jań skie go,
a z wszyst kich nie prze li czo nych da rów, ja kie otrzy ma li śmy
od Bo ga, jest Da rem Naj więk szym. Pa pież przy po mi na, że
wciąż ak tu al ne jest na ucza nie So bo ru Try denc kie go (1545 –
1563). Sobór ten spre cy zo wał głów ne do gma ty wia ry i okre -
ślił za sad ni cze for my ży cia Ko ścio ła, a któ ry mó wiąc o Eu -
cha ry stii, stwier dził: „Przez Kon se kra cję chle ba i wi na do -
ko ny wa się prze mia na ca łej sub stan cji chle ba w sub stan cję
Cia ła Chry stu sa, Pa na na sze go, i ca łej sub stan cji wi na
w sub stan cję Je go Krwi. Tę prze mia nę traf nie i wła ści wie
na zy wa świę ty i ka to lic ki Ko ściół Prze isto cze niem”. To
stwier dze nie, przy ję te przed wie ka mi przez So bór Try denc -
ki, zna ko mi cie sta pia się ze sło wa mi Pa pie ża Paw ła VI (frag -
ment): „Po prze isto cze niu, w obiek tyw nej rze czy wi sto ści,
nie za leż nie od na sze go du cha, chleb i wi no prze sta ły ist nieć
tak, że od te go mo men tu sta ły się czci god nym Cia łem
i Krwią Pa na Je zu sa, któ re rze czy wi ście ma my przed so bą
pod sa kra men tal ny mi po sta cia mi chle ba i wi na'. 

Ofia ra Eu cha ry stycz na jest skie ro wa na ku we -
wnętrz ne mu zjed no cze niu nas, wie rzą cych, z Chry stu sem

przez Ko mu nię i Eu cha ry stia to praw dzi wa uczta, na któ rej
Chry stus ofia ro wu je sie bie ja ko po karm. Je zus mó wi: 'Cia ło
mo je jest praw dzi wym po kar mem, a Krew mo ja jest praw -
dzi wym na po jem' (J 6, 55). 'Je że li nie bę dzie cie je dli Cia ła
Sy na Czło wie cze go, ani pi li Krwi Je go, nie bę dzie cie mie li
ży cia w so bie' (J 6, 53). I jak tu nie dzię ko wać Bo gu za dar
Eu cha ry stii, jak nie dzię ko wać Pa pie żo wi, Ja no wi Paw ło wi
II, za to, że ogło sił Rok Eu cha ry stii? Niech ten Rok bę dzie
oka zją do więk sze go umi ło wa nia Naj święt sze go Sa kra men -
tu i głęb sze go prze ży wa nia każ dej Mszy św., kie dy Ofia ra
Chry stu sa ku uwiel bie niu Bo ga −Stwó rcy trwa nie usta ją co,
za wsze ta sa ma i za wsze od na wia na. 

Po za koń cze niu uro czy sto ści plan sze z fo to gra fia -
mi i z frag men ta mi my śli Ks. Je rze go Po pie łusz ki by ły po
pro stu ob le ga ne. Każ dy chciał jak naj bli żej po dejść, jak naj -
le piej przyj rzeć się twa rzy za mor do wa ne go Ka pła na – raz
uśmiech nię tej, raz za my ślo nej, a raz po pro stu smut nej. Za -
pew ne wie lu z nas za sta na wia ło się, co my ślał, co czuł
Ksiądz, uk och any przez tłu my, a znie na wi dzo ny przez wro -
gów Bo ga, Ko ścio ła i wszyst kie go, co świę te, któ ry wie -
dział, że Zło, któ re Do bro cią chciał zwal czać, już czy ha na
Je go ży cie. 

Dzię ku ję pp. So wiń skim, ks. Pro bosz czo wi Grze go -
rzo wi Stol czy ko wi, ks. Ta de uszo wi Po la ko wi, pa nom, któ -
rzy po ma ga li w re ali za cji te go pro jek tu, za tę wy sta wę, któ -
ra jak że by ła po trzeb na. 

Jo lan ta Ka miń ska

Przedstawienie „Innej drogi nie ma“, scenariusz i reżyseria Bolesław Dobrowolski

Uczestnicy spotkania poświęconego pamięci Ks. Jerzego w dniu 21.11.2004 r.

Swoimi refleksjami dzieli się pani Teresa Sowińska 
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Je że li prze sta nę pa lić pa pie ro sy, to Ty
się od naj dziesz!

Dzia ło się to dwa dzie ścia lat te mu mię dzy 19. X.
a 30. X. 1984 r. Bły ska wicz nie obie gła wia do mość całą
Polskę, że za gi nął ks. Je rzy Po pie łusz ko. Wy je chał wie czo -
rem z Byd gosz czy i nie do je chał do War sza wy. Dzi siaj wie -
my, że był to czas Je go mę czeń skiej Dro gi Krzy żo wej. To
by ło nie do po my śle nia i nie moż li we, aby w na szej Oj czyź nie
ta kie mu do bre mu księ dzu mo gło się stać coś złe go. A jed -
nak, z każ dym na stęp nym dniem cze ka nia, gdzieś w głę bi
du szy, rósł nie po kój i lęk o ży cie ks. Je rze go, tym bar dziej,
że w owym cza sie zło czę sto czu ło się bez kar ne. Na stą pi ło
cze ka nie, to jed no ma łe sło wo, lecz du żo jesz cze bę dzie my
o tym cza sie mó wić, pi sać i roz wa żać... 

By łam jed ną z wie lu żo li bo rzan, któ ra w każ dą wol -
ną chwi lę w ko ście le św. Sta ni sła wa Kost ki mo dli ła się i cze -
ka ła na wia do mość o ks. Je rzym. Mi ja ły dni i no ce, sła bła
na dzie ja, że ks. Je rzy wró ci do nas ży wy, a ro sła bez sil ność.
Co ro bić? Bo prze cież trze ba coś zro bić! Skie ro wa łam te sło -
wa w mo dli twie do ks. Je rze go i przy rze kłam, że nie bę dę
pa lić pa pie ro sów, a Ty się od naj dziesz. Wkrót ce przy szła ta
po ra ża ją ca wia do mość o mę czeń skiej śmier ci ks. Je rze go.
Nie wró cił do nas ży wy, a ja za po mnia łam, że by łam pa lacz -
ką i do dzi siaj nie pa lę pa pie ro sów. Jak rę ką od jął. Pa li łam
ca łe do ro słe ży cie du żo i z upodo ba niem, nic i nikt nie był
w sta nie mnie uwol nić ani po wstrzy mać od pa le nia pa pie ro -
sów. Mó wio no o mnie w pra cy, że Te re nia, na wet jak śpi, to
pa li. Dzi siaj wie my, że wiele osób do zna je cu dow nych łask
pły ną cych od gro bu mę czen ni ka Słu gi Bo że go ks. Je rze go
Po pie łusz ki. 

Uro czy ste spo tka nie w dwu dzie stą rocz ni cę śmier -
ci w Sank tu arium Żo li bor skim by ło też oka zją do roz mów
i wy mia ny prze żyć du cho wych. Moi przy ja cie le, Ba sia i Ste -
fan, mał żeń stwo z Żo li bo rza, są prze świad cze ni, że ks. Je rzy
na dal jest go ściem w ich do mu, tak jak by wał za ży cia, a ks.
Sta ni sław, przy ja ciel ks. Je rze go, opo wia dał mi, jak mo dląc
się o si ły i wspar cie w waż nej spra wie, ks. Je rzy po wie dział
do nie go: „Oj Sta siu, za ma ło mnie pro sisz”. Mó dl my się
więc za ks. Je rze go, o Jego beatyfikację, i za pośrednictwem
ks. Je rze go, a wszyst ko in ne bę dzie nam do da ne. 

Te re sa Fi de ra

List do Teresy Sowińskiej

Ko cha na Te re niu, 
speł niam proś bę księży i na Two je rę ce prze sy łam

za pi ski o ks. Je rzym. 
Je stem szczę śli wa i wdzięcz na, że mo głam uczest -

ni czyć w otwar ciu wy sta wy o ks. Je rzym Po pie łusz ce i brać
udział w uro czy stej Mszy św. w ko ście le św. Bra ta Al ber ta
w Gdań sku na Przy mo rzu. Wszyst kie po zna ne oso by ser -
decz nie po zdra wiam i tu lę do ser ca. Przy sy łam też zdję cie
z ko ścio ła Sta ni sła wa Kost ki. 

Ks. Pra łat Teo fil Bo guc ki wy gła sza ho mi lię na bal ko nie. Sie -
dzą obok ks. J. Po pie łusz ko, ks. St. Mał kow ski, ks. A. Le -
wek, ks. M. Woj to wicz. 

Ca łu ję Cię i ści skam wszyst kich z uśmie chem.
Szczęść Bo że ! 

li sto pad 2004 r., Sę pól no Kra jeń skie, T. F. 

Słowo od ad re sa ta 
Mu szę do po wie dzieć pa rę słów o au tor ce ar ty ku łu

i li stu. Przede wszyst kim to ja mu szę po dzię ko wać Pa ni Te -
re sie za prze ka za ne pa miąt ki z jej pry wat ne go ar chi wum,
zwią za ne z ks. Je rzym, któ re zo sta ły w czę ści wy ko rzy sta ne
do wy sta wy w na szej pa ra fii. Wszyst kie te skar by zo sta ły
prze ka za ne na szej bi blio te ce i moż na bę dzie się z ni mi za po -
znać po po wro cie wy sta wy z ob jaz du po sąsiednich
parafiach. Po za tym Pa ni Te re sa (przez la ta śpie wacz ka
w Te atrze Wiel kim w War sza wie) ubo ga ci ła swo im śpie -
wem uro czy stą Mszę św. w naszej parafii w dniu otwarcia
wystawy.

Tak więc to ja ni sko się kła niam i skła dam Jej po -
dzię ko wa nie. 

Szczęść Ci Bo że, Te re niu !

Zapiski z pamiêci o ks. Jerzym Popie³uszce
WSPOMINAMY KS. JERZEGO

Grób księdza Jerzego na warszawskim Żoliborzu. Październik 2004 r.



GŁOS BRATA NR 5(19)2004 9

Spróbuj przemyœleæ
WSPOMINAMY KS. JERZEGO

Gdańsk, 2 li sto pa da 2004 r. 

Mo ja re flek sja po obej rze niu wy sta wy w ko ście le św.
Bra ta Al ber ta o ks. Je rzym Po pie łusz ce. 

Ksiądz Je rzy Po pie łusz ko jest ofia rą kłam stwa
i prze mo cy, którą zło stara się czynić nad do brem. Jest nam
da ny przez Opatrz ność Bo żą ja ko dro go wskaz do na śla do -
wa nia. Co my, lu dzie ży ją cy tu i te raz, zro bi li śmy z Je go
heroiczną wal ką o Praw dę za ce nę ży cia. Mó wił: „Nie bój cie
się tych, któ rzy za bi ja ją cia ło, a nic wię cej uczy nić nie mo -
gą” (Łk 12,4). „Ja już się nie lę kam – wy znał ks. Je rzy pra ła -
to wi Mu szyń skie mu na 5 dni przed po rwa niem – je stem go -
to wy na wszyst ko, na każ dą ofia rę”. Pod ko niec 1981 r. prze -
wi dy wał: „Ja wiem, że mnie za bi ją, ale jesz cze nie te raz, mó -
dl cie się, aby ktoś był świad kiem mo jej śmier ci”. 

Po dzi wia łem je go od wa gę i bo ha ter stwo, mia łem
moż li wość po słu chać w ko ście le św. Bry gi dy je go ka za nia,
peł nego mi ło ści i du cha pa trio tycz ne go. Czę sto bo wiem

uczęsz cza łem do te goż ko ścio ła, aby uczest ni czyć we Mszy
świę tej i słu chać rów nież ka zań ks. H. Jan kow skie go, któ re
także roz pa la ły du cha mi ło ści do Bo ga i Oj czy zny. Wie ść
o po rwa niu ks. Je rze go, która dotarła w cza sie na bo żeń stwa
wie czor ne go 20 paź dzier ni ka, na peł ni ła nas bó lem do łez
i zachęciła do gor li wej mo dli twy o Jego po wrót do nas. 

Od tąd czu wa nia mo dli tew ne trwa ły dzień i noc aż
do dra ma tycz nej chwi li po zna nia tra gicz nej praw dy, póź niej
do po grze bu. 

Ks. Je rzy zo stał za bi ty za Praw dę. Praw dy jednak
nie mogą za bić lu dzie opę ta ni złem. Bi skup Woj ciech Zię ba
ujął to w pro stym zda niu: „Pan Bóg przez śmierć księ dza Je -
rze go otwie ra na sze oczy, oczy na sze go ser ca, na sze go
umy słu, na szej Wia ry”. 

Ks. Je rzy mó wił: „Aby po zo stać czło wie kiem wol -
nym du cho wo, trze ba żyć w Praw dzie! Ży cie w Praw dzie to
da wa nie świa dec twa na ze wnątrz, to przy zna wa nie się do

niej i upo mi na nie się o nią w każ dej sy tu acji. Praw da jest
nie zmien na. Praw dy nie da się znisz czyć ta ką czy in ną de cy -
zją, ta ką czy in ną usta wą. Na tym po le ga w za sa dzie nasza
nie wo la, że pod da je my się pa no wa niu kłam stwa, że go nie
de ma sku je my i nie pro te stu je my prze ciw ko nie mu na co
dzień. Od waż ne świad cze nie praw dy jest dro gą pro wa dzą cą
bez po śred nio do wol no ści” (z ho mi lii wy gło szo nej 31 paź -
dzier ni ka 1982 r.).

Uczest ni cy po grze bu ks. Je rze go, a by ły ich dzie -
siąt ki ty się cy, zgro ma dze ni przy ko ście le św. Sta ni sła wa
w War sza wie, mie li świa do mość, że by ła to jed na z naj więk -
szych zbrod ni, ja kich do ko nał re żim mo skiew ski w Pol sce.
A prze cież to nie opraw cy zwy cię ży li. To ksiądz Je rzy Po pie -
łusz ko swo ją śmier cią za dał cios ter ro ry zmo wi i fał szo wi ko -
mu ni stycz ne mu. 

7 sierp nia 1991 r. w ho mi lii, wy gło szo nej pod czas
Mszy świę tej we Wro cła wiu, Pa pież Jan Pa weł II po wie dział:
„Kul tu rę eu ro pej ską two rzy li mę czen ni cy trzech pierw -
szych stu le ci. Two rzy li ją tak że mę czen ni cy na wschód od

nas – i u nas – w ostat nich dzie się cio le ciach. Tak! Two rzył
ją ksiądz Je rzy. On jest pa tro nem na szej obec no ści w Eu ro -
pie za ce nę ofia ry ży cia, tak jak Chry stus”. 

27 ma ja 1984 r. ksiądz Je rzy po wie dział: „Niech na
ko niec bę dzie nam ostrze że niem świa do mość, że na ród gi -
nie, gdy brak mu mę stwa, gdy oszu ku je cie sie bie, mó wiąc,
że jest do brze, gdy jest źle, gdy za da wa la się tyl ko pół praw -
da mi”. 

Jak dzi siaj, po dwu dzie stu la tach, od no si my się do
słów księ dza Je rze go wy gła sza nych pod czas Mszy św. za
Oj czy znę. Czy kon ty nu uje my je go dą że nia ku praw dzie? 
(...)                                 

Mie czy sław Szymanek

Otwarcie wystawy poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce w naszej ParafiiGrób Pański w kościele św. Brygidy w Gdańsku w 1985 r.
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Ruch Kultury Chrzeœcijañskiej 
„Odrodzenie“

Z ¯YCIA KOŒCIO£A

Spo śród wie lu ru chów i wspól not ka to lic kich, dzia -
ła ją cych w Pol sce, Ruch „Od ro dze nie” – jak kol wiek nie jest
po wszech nie zna ny, za słu gu je z wie lu wzglę dów na uwa gę
szcze gól ną. Te wzglę dy to je go hi sto ria, przy czy ny, z po wo -
du któ rych po wstał, a tak że po sta cie je go za ło ży cie li i po my -
sło daw ców. 

Za cznij my od hi sto rii. Jest to za pew ne je den z naj -
dłu żej ist nie ją cych w Polsce ru chów, po nie waż je go po cząt -
ki się ga ją tak od le głych cza sów jak II de ka da XX w. Się ga
on swo imi ko rze nia mi do za ra nia Pol ski po roz bio ro wej, do
lat 1918 – 1919. Za bor com przez 123 lat nie uda ło się wy ko -
rze nić ani pa trio ty zmu Po la ków, ani wia ry w Bo ga, ani wia -
ry w to, że Pol ska znów bę dzie wol na i nie pod le gła. Za bor -
cy, jak wia do mo, naj wię cej „kło po tów” mie li z mło dzie żą –
my ślą cą, wy kształ co ną, wy cho wa ną w du chu pa trio ty zmu
i od po wie dzial no ści za kraj, któ re go na ma pie nie by ło. I ta
wła śnie pol ska mło dzież stu denc ka i ka to lic ka u pro gu no -
wej pań stwo wo ści pol skiej uzna ła, że nie mo że stać z bo ku
i bier nie przy glą dać się te mu, jak spo łe czeń stwo wy do by wa
się spod wła dzy trzech róż nych za bor ców. Uzna ła, że roz -
wo jo wi te go spo łe czeń stwa trze ba nadać okre ślo ny kie ru -
nek – du cho wy, re li gij ny i mo ral ny. W du szach, umy słach
i ser cach tej mło dzie ży tli ły się jesz cze echa ide owych stu -
denc kich or ga ni za cji, po wo ła nych do ży cia m.in. przez
wiesz cza Mic kie wi cza, któ ry zmarł „za le d wie” 64 la ta te mu
(1855 r.), a któ ry wraz z przy ja ciół mi stwo rzył or ga ni za cje
Fi lo ma tów i Fi la re tów. 

Po sta no wio no więc po wo łać do ży cia Ruch, zwa ny
„Od ro dze niem”. Twór com Ru chu za le ża ło na tym, aby by ło
to nie tyl ko po li tycz ne od ro dze nie kra ju, ale tak że na tym,
by by ło to „Od ro dze nie się w Chry stu sie”. Ta ka to lic ka stu -
denc ka mło dzież uzna ła, że to Chry stus po wi nien być prze -
wod ni kiem od ra dza ją ce go się na ro du, że to Je go pra wa, Je -
go za sa dy re li gij ne go, mo ral ne go i etycz ne go ży cia po win ny
do mi no wać w pol skim na ro dzie. Stąd „Od ro dze nie się
w Chry stu sie”, czy li Ruch Kul tu ry Chrze ści jań skiej „Od ro -
dze nie”. Okre ślo no wy raź nie za sa dy obo wią zu ją ce czło -
nków Ru chu, czy li „Od ro dze niow ców”. 

Za sa da mi ty mi by ły i są nadal: 
− wia ra, per ma nent nie po głę bia na wie dza,
− sa mo wy cho wywa nie się,
− służ ba Oj czyź nie i Ko ścio ło wi,
− opty mizm,
− apo stol stwo. 
Ina czej mó wiąc, „być Od ro dze niow cem” to zna czy przy jąć
okre ślo ny styl ży cia, w któ rym obo wią zu je np. se lek cja
w do bo rze lek tur (dziś tak że pra sy, ki na, ra dia i te le wi zyj -
nych pro gra mów), to my śle nie nie tyl ko o swo ich spra -
wach. 

W przed wo jen nej Pol sce by ło kil ka pręż nych
ośrod ków aka de mic kich, stąd też Ruch „Od ro dze nie” po tra -
fił ob jąć swym za się giem ca ły kraj i wy cho wać wie lu zna ko -
mi tych dzia ła czy. Ty mi ośrod ka mi my śli „Od ro dze nia Pol -
ski w Chry stu sie” był Kra ków, Lwów, Po znań, War sza wa

i Wil no. To tam opra co wywa no pro gra my, or ga ni zo wa no
spo tka nia i zjaz dy, z któ rych naj waż niej sze od by wa ły się co
ro ku na Ja snej Gó rze. Ruch Kul tu ry Chrze ści jań skiej przez
20 lat II Rze czy po spo li tej za ko rze nił się i roz sze rzył na ty le,
że ka ta stro fa II woj ny świa to wej nie zdo ła ła go zni we czyć.
Po woj nie uda ną re kon struk cję te go Ru chu pod jął ks. Ste -
fan Ka rdynał Wy szyń ski, wie lo let ni ak tyw ny dzia łacz i wiel -
ki en tu zja sta „Od ro dze nia”. Zgro ma dził wo kół sie bie, a ści -
śle mó wiąc – za pro sił do War sza wy kil ku czy kil ku na stu
przed wo jen nych dzia ła czy „Od ro dze nia” i roz po czę ła się
dal sza pra ca. Wśród za pro szo nych zna lazł się czło wiek – le -
gen da w Gdań skim śro do wi sku – dok tor pra wa p. Ed mund
Mycz ka, za ło ży ciel i wie lo let ni li der gdań skie go od dzia łu
Ru chu, a tak że wy kła dow ca pra wa w Gdań skim Se mi na -
rium Du chow nym w Oli wie. Ks. Ka rdynał Wy szyń ski ja ko
Pry mas ob jął oso bi sty pa tro nat nad „Od ro dze niem”, by wał

rysunek przedstawiający Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
ze strony internetowej – www.wyszynskiprymas.com.pl
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na spo tka niach w Czę sto cho wie, a do ze bra nych zwra cał się
„Ko le żan ki i Ko le dzy”. Nie po wi nien bu dzić zdzi wie nia fakt,
że to On wła śnie miał nie zwy kłą wi zję roz wo ju re li gij ne go
i kul tu ralne go pol skie go na ro du, a spre cy zo wał tę wi zję
w tek ście Ślu bów Ja sno gór skich, któ re w dniu 26 sierp nia
1956 r. skła dał uro czy ście ca ły na ród. Za dwa la ta bę dzie my
ob cho dzić 50. rocz ni cę skła da nia na szych przy rze czeń i mo -
że war to za sta no wić się już dziś, co z tych na szych przy rze -
czeń zo sta ło. Wszak sło wa tego ślubowania były
wielokrotnie powtarzane i dotyczą nie tylko te go po ko le nia,
któ re świa do mie mo gło je wy po wia dać przed wie lu la ty.
W swo jej tre ści są one bo wiem po nad cza so we, tak, jak po -
nad cza so wa bę dzie pa mięć na ro du o Pry ma sie Ty siąc le cia. 

Dziś pa tro nat nad Ru chem „Od ro dze nie“ spra wu je
Ks. Pry mas Jó zef Glemp. On tak że by wa nie kie dy w Czę sto -
cho wie w Dniach Mo dli twy „Od ro dze nia” i gło si Sło wo Bo -
że. Słu cha łam Je go ho mi lii w r. 1990, a każ de go ro ku kie ru -
je on swo je prze sła nie do dzi siej szych „Od ro dze niow ców”.
Do rocz ne „Dni Mo dlitw” trwa ją trzy dni, a zjeż dża ją się na
nie lu dzie z ca łej Pol ski – od Rze szo wa po Szcze cin, Po znań,
Gdańsk, Wro cław itd. itd. W pro gra mie są re ko lek cje, kon -
fe ren cje, wy kła dy, se mi na ria, po łą czo ne z dys ku sją i oczy wi -
ście mo dli twy – z noc nym czu wa niem włącz nie. Jest też
Dro ga Krzy żo wa na wa łach i oczy wi ście udział w Ape lu Ja -
sno gór skim. Głów ny mi re ko lek cjo ni sta mi są m.in. zna ny o.
Le on Kna bit z Klasz to ru Be ne dyk ty nów z Tyń ca, ks.
Tadeusz Za wis tows ki z Łom ży i o. Wie sław Ły ko ze Zgro -
ma dze nia O. Ob la tów NMP, a wy kła dow ca mi księ ża bi sku -
pi i pro fe so ro wie Uczel ni Ka to lic kich. Wy kła dy i se mi na ria
są oka zją do po głę bie nia swej wie dzy re li gij nej, a kon fe ren -
cje do wsłu cha nia się w głos na szych prze wod ni ków du cho -
wych. Do ty czą  m.in. te ma tów nur tu ją cych dzi siej sze pol skie
spo łe czeń stwo. Już daw no „Od ro dze nie” wy szło z ram mło -
dzie ży stu denc kiej i dziś na le ży do te go Ru chu ten, kto
chce, kto czu je ta ką po trze bę i czu je się na si łach „by cia Od -
ro dzeniowcem”. 

W Gdań sku od dział „Od ro dze nia” li czy so bie dziś
oko ło 100 osób, a je go spo tka nia od by wa ją się w każ dą
pierw szą nie dzie lę m−ca o godz. 10 w dol nej czę ści Ko ścio ła
Zmar twych wstań ców na uli cy Go mół ki we Wrzesz czu. Jest
to ko ściół, w któ rym mie ści się die ce zjalne Sank tu arium
Bo że go Mi ło sier dzia. Ks. Abp Ta de usz Go cłow ski wy zna -
cza (mia nu je) ka pe la na, tj. prze wod ni ka du cho we go Ru chu

„Od ro dze nie”. Obec nie jest nim ks. Piotr Wró bel, by ły mi -
sjo narz na Bia ło ru si, a obec nie ka pe lan w Szpi ta lu na Za -
spie. Dla nas jest ser decz nym przy ja cie lem i wy gła sza świet -
ne ka za nia. Po Mszy św., ce le bro wa nej przez ks. Pio tra,
prze cho dzi my do bu dyn ku ple ba nii, gdzie w du żej Sa li
(przy ka wie czy her ba cie i drob nych cia stecz kach) słu cha -
my róż nych wy kła dów wy gła sza nych przez za pro szo nych
go ści na te ma ty teo lo gicz ne, hi sto rycz ne, o kul tu rze i spo -
łecz eństwie, a po tem – dys ku tu je my, roz ma wia my i cie szy -
my się z ko lej ne go spo tka nia z przy ja ciół mi i zna jo my mi.
Or ga ni za cją spo tkań zaj mu je się zna ko mi te mał żeń stwo
przy współ udzia le tzw. Ra dy Pro gra mo wej, któ rą sta no wi
kil ka osób. Ra da ta opra co wu je plan pra cy na rok, tzn. od
m−ca października do czerwca. To oni usta la ją te ma ty spo -
tkań i li stę za pra sza nych go ści, or ga ni zu ją też re ko lek cje
ad wen to we i wiel ko post ne (za mknię te, trzy dnio we)
u księży Je zu itów w Gdy ni. Re ko lek cje wy gła sza – po śmier -
ci ks. Ja na Zie ga, ks. Tro nina, prof. KU L−u. Or ga ni zo wa ne
są też wspól ne wy jaz dy piel grzym ko we, róż ne spo tka nia
mo dli tew ne, a tak że po moc cha ry ta tyw na dla pew nej wie lo -
dziet nej ro dzi ny z oko lic Gdań ska, gdyż ro dzi na ta z ośmior -
giem dzie ci po trze bu je wspar cia. 

W tym ro ku mi ja 20 lat mo jej czyn nej obec no ści
w „Od ro dze niu” i dla te go chciałam przy bli żyć na szym Czy -
tel ni kom tę Wspól no tę. Lu dzi z gdań skie go „Od ro dze nia”
spo tka łam w sa na to rium – w Kry ni cy Gór skiej la tem 1984 r.
Był to więc „przy pa dek”, ale jak że dla mnie waż ny i szczę śli -
wy. Ra dość ze spo tka nia te go Ru chu po dob na jest do ra do -
ści, ja ką w mło do ści prze ży wa łam, czyn nie uczest ni cząc
w Dusz pa ster stwie Aka de mic kim. I tam bo wiem i tu czu ję
się ubo ga co na, bar dziej zmo bi li zo wa na do po głę bia nia swej
wie dzy re li gij nej, do sa mo wy cho wy wa nia się, do tro ski
o swój roz wój du cho wy i in te lek tu al ny, a przy tym mam sa -
tys fak cję z przy na leż no ści do wspól no ty głę bo ko re li gij -
nych, mą drych i przy ja znych lu dzi. 

Od cza su po wsta nia Ru chu „Od ro dze nie” mi nę ło
pa rę dzie się cio le ci. Zmie nia ją się cza sy, wa run ki dzia ła nia,
zmie nia ją się lu dzi, ale po zo sta je idea, bo za wsze dzięki Bo -
gu znaj dą się lu dzie, któ rzy w tej szta fe cie po ko leń po dej mą
pa łecz kę tro ski „o od ra dza nie się w Chry stu sie” spo łe czeń -
stwa, w któ rym żyjemy. 

Jo lan ta Ka miń ska

Winieta pisma Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie“
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Ks. Wła dy sław Mie goń uro dził się 30 wrze śnia
1892 ro ku w Sam bor cu ko ło San do mie rza w ro dzi nie wło -
ściań skiej. Ro dzi ce, Sta ni sław i Ma rian na, z do mu Re we ra,
by li oso ba mi bar dzo po boż ny mi. Mie li sied mio ro dzie ci,
z któ rych Wła dy sław był naj star szy. 

Na ukę na po zio mie szko ły po wszech nej Wła dy sław
od by wał pry wat nie. Na stęp nie kon ty nu ował ją w Mę skim
Pro gim na zjum w San do mie rzu, któ re ukoń czył z ogól nym
wy ni kiem do brym w czerw cu 1908 ro ku. W tym sa mym
mie sią cu zdał eg za mi ny wstęp ne do San do mier skie go Se -
mi na rium Du chow ne go, w któ rym na li stach alum nów fi gu -
ro wał pod na zwi skiem Mie goń ski. Już wów czas Wła dy sław
dał się po znać ja ko do bry or ga ni za tor oraz oso ba za in te re -
so wa na dzia łal no ścią spo łecz ną i pa trio tycz ną. Kie dy w 1911
ro ku spa le niu ule gła szko ła w Sam bor cu, zgro ma dził dzie ci
w ro dzin nym do mu, a ich na ucza nie zle cił swe mu bra tu, Ja -
no wi. W okre sie Ad wen tu przy go to wy wał ja seł ka, na za koń -
cze nie któ rych za wsze śpie wa no pieśń pa trio tycz ną, a co
mo gło skut ko wać szy ka na mi ze stro ny car skich żan dar -
mów. Świę ce nia dia ko na tu Wła dy sław przy jął 20 grud nia
1914 ro ku, na to miast pre zbi te rat prze ży wał w dniu 2 lu te go
1915 ro ku. Oby dwu świę ceń udzie lił mu bi skup Ma rian
Ryx, a mia ły one miej sce w ka pli cy bi sku piej w San do mie -
rzu. 

Koń co wy okres stu diów oraz pierw sze la ta pra cy
ka płań skiej Wła dy sła wa Mie go nia przy pa dły na czas I woj -
ny świa to wej, z któ rej okrop no ścia mi mło dy ka płan spo tkał
się w Mo dli bo rzy cach. W praw dzie pierw szą pla ców ką
dusz pa ster ską neo pre zbi te ra by ła pa ra fia Iwa ni ska, ale już
wkrót ce roz po czął on po słu gę w Mo dli bo rzy cach, gdzie
miał za stą pić cho re go księ dza Ko tow skie go. W tam tej szych
oko li cach to czy ły się cięż kie wal ki po mię dzy woj ska mi ro -
syj ski mi i au striac ki mi. Ksiądz Mie goń słu żył po mo cą nie
tyl ko miej sco wej lud no ści, ale tak że po szko do wa nym w wy -
ni ku dzia łań wo jen nych żoł nie rzom. Jed ne go z nich, któ re -
go od na lazł ran ne go w oko pach, za brał na ple ba nię, ob mył,
wy spo wia dał oraz udzie lił mu Ko mu nii Świę tej. Na stęp nie
udał się do Wło sto wa po le ka rza, a gdy ten nie chciał przy -
je chać, po wró cił do Mo dli bo rzyc i wy na ję tą fur man ką za -
wiózł ran ne go żoł nie rza do dok to ra. 

W dniu 1 wrze śnia 1915 ro ku ksiądz Mie goń skie -
ro wa ny zo stał do pa ra fii w Bo dzen ty nie, gdzie peł nił po słu -
gę wi ka riu sza oraz pre fek ta szkół po wszech nych. Na stęp -
nie w czerw cu 1916 ro ku prze nie sio ny zo stał na wi ka riat
w Gło wa czo wie, a już 1 lip ca 1916 ro ku roz po czął pra cę
w pa ra fii w Sta szo wie. W każ dej ze swo ich ko lej nych pla có -
wek z nie zwy kłą wy trwa ło ścią po dej mo wał pra cę dusz pa -
ster ską i spo łecz ną. Po ma gał w za ło że niu ochron ki dla dzie -
ci, zor ga ni zo wał te atr i przy go to wy wał ja seł ka. Do chód uzy -
ska ny z przed sta wień prze zna czał na bi blio te kę, dla ubo -
gich oraz prze ka zał – ja ko dar na ro do wy – dla War sza wy
i Ło dzi. 

Na stęp nym miej scem po słu gi dusz pa ster skiej księ -
dza Wła dy sła wa by ła pa ra fia w Ił ży, do któ rej otrzy mał on
no mi na cję w dniu 9 czerw ca 1917 ro ku. Pla ców ka ta ze

wzglę du na roz le gły ob szar pa ra fii wy ma ga ła od no we go wi -
ka riu sza ogrom ne go na kła du pra cy. Przez ca ły okres Wiel -
kie go Po stu ksiądz Mie goń co dzien nie przez wie le go dzin
słu żył wier nym w kon fe sjo na le. Na uczał po nad to re li gii
w szko le po wszech nej oraz w no wo otwar tym pro gim na -
zjum pry wat nym. 

W cza sie, gdy Pol ska za czę ła od bu do wy wać swo ją
państwowość, ksiądz Mie goń zwró cił się w dniu 28 paź -
dzier ni ka 1918 ro ku do swo je go bi sku pa o wy ra że nie zgo dy
na ob ję cie ka pe la nii przy Woj sku Pol skim. Jed nak ze wzglę -
du na trud ne wa run ki i nie do sta tecz ne za ple cze per so nal ne,
spo wo do wa ne wy da rze nia mi wo jen ny mi, wła dze die ce zjal -
ne nie by ły skłon ne ze zwa lać na odej ście ka pła nów do pra -
cy po za die ce zją. Z te go też po wo du proś ba ks. Wła dy sła wa
Mie go nia nie mo gła być wów czas speł nio na. Gdy w 1919 ro -
ku zor ga ni zo wa no Or dy na riat Po lo wy, ks. Mie goń po now -
nie wy stą pił ze swo ją pro po zy cją, tym ra zem uzy skując przy -
chyl ność władz ko ściel nych. Po wo ła nie do ży cia bi skup -
stwa po lo we go pod nio sło au to ry tet dusz pa ster stwa woj sko -
we go i uła twi ło je go or ga ni za cję. Pierw szym bi sku pem po -
lo wym zo stał ks. dr Sta ni sław Gall, do tych czas peł nią cy po -
słu gę bi sku pa po moc ni cze go war szaw skie go. W sierp niu
1919 ro ku Epi sko pat Pol ski pod jął uchwa łę, na mo cy któ rej
do pra cy w woj sku mia ło zo stać skie ro wa nych 5 pro cent du -
cho wień stwa. W li sto pa dzie 1919 ro ku ks. Wła dy sław Mie -
goń roz po czął po słu gę dusz pa ster ską w Woj sku Pol skim.
Przy dzie lo ny zo stał do pra cy w ba ta lio nie mor skim, któ ry
miał być za ląż kiem Ma ry nar ki Wo jen nej. Ba ta lion ten sta -
cjo no wał w Alek san dro wie Ku jaw skim, gdyż for mal nie Pol -
ska nie ob ję ła jesz cze, przy zna ne go jej na mo cy po sta no -
wień trak ta tu wer sal skie go, ob sza ru Po mo rza. Ksiądz Mie -
goń ja ko ka pe lan słu żył żoł nie rzom ba ta lio nu mor skie go
w woj nie pol sko −bo ls ze wickiej pod Ostro łę ką i pod Łom żą.
W dniu 9 sierp nia 1920 ro ku zo stał ran ny pod Ma ko wem
Ma zo wiec kim, a w uzna niu oka za ne go mę stwa od zna czo no
go Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri oraz Krzy żem Wa lecz nych. Po
za koń cze niu woj ny ks. Mie goń peł nił funk cję ka pe la na
w Mo dli nie, Nie sza wie, Alek san dro wie Ku jaw skim, To ru -
niu, Puc ku i w Gdy ni. W każ dym z miejsc, w któ rych re ali -
zo wał swe po słan nic two, pra co wał z nie zwy kłą gor li wo ścią
i od da niem. Nie ogra ni czał przy tym swych za dań do po słu -
gi czy sto re li gij nej, ale spra wo wał rów nież obo wiąz ki „ofi ce -
ra wy cho waw cze go”. Pro wa dził kur sy pi sa nia i czy ta nia dla
anal fa be tów, za ło żył czy tel nię i bi blio te kę, zor ga ni zo wał te -
atr ama tor ski, a tak że za ini cjo wał dzia łal ność ki na i świe tli -
cy. 

W dniu 5 li sto pa da 1928 ro ku ks. Wła dy sław Mie -
goń prze nie sio ny zo stał na sta no wi sko kie row ni ka re jo nu
dusz pa ster skie go w Lu bli nie. Mniej szy za kres peł nio nych
obo wiąz ków po zwo lił mu na pod ję cie stu diów na Ka to lic kim
Uni wer sy te cie Lu bel skim. Tę sk nił jed nak za ma ry na rza mi
i gdy po ja wi ła się ta ka moż li wość, na po cząt ku 1934 ro ku
po wró cił na swą wcze śniej szą po sa dę. Spo tka ło się to z wiel -
ką ra do ścią ofi ce rów i żoł nie rzy, któ rzy po wi ta li go ser decz -
nie, gdy zno wu po ja wił się wśród nich. Oprócz wie lu za jęć,
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wy ni ka ją cych ze speł nia nia po słu gi ka pe lań skiej, swój czas
i ener gię po świę cał rów nież na bu do wę ko ścio ła w Gdy -
ni−Oksy wiu. Świą ty nia by ła go to wa w 1939 ro ku, a w okre -
sie póź niej szym w jej po bli żu za ło żo ny zo stał cmen tarz. 

Ks. Mie goń, przez la ta z wiel kim za an ga żo wa niem
słu żą cy żoł nie rzom, po zo stał ze „swo imi dzieć mi” aż do sa -
me go koń ca. Przez okres trwa ją cej 19 dni obro ny Wy brze -
ża w 1939 ro ku prze by wał nie wzru sze nie na swym po ste -
run ku. Ja ko ostat nia pla ców ka padł Szpi tal Mor ski w Ba bich
Do łach, w któ rym tak że peł nił ro lę ka pe la na. Zo stał tam za -
uwa żo ny przez Niem ców, gdy dźwi gał na ple cach ran nych
oraz udzie lał im ostat nie go na masz cze nia. Od pra wił po -
grzeb do wód cy obro ny Wy brze ża, puł kow ni ka Dąb ka. Po
okre sie dwu ty go dnio wej nie wo li ks. Mie goń zgod nie z obo -
wią zu ją cą kon wen cją otrzy mał do ku ment gwa ran tu ją cy mu
nie ty kal ność. Zde cy do wał się jed nak kon ty nu ować swą po -
słu gę i po zo stać z ran ny mi ma ry na rza mi, tym sa mym od -
rzu ca jąc dro gę wol no ści. Przed opusz cze niem Gdy ni dnia
2 paź dzier ni ka 1939 ro ku zdą żył jesz cze po że gnać się ze
swo ją sio strą, Ma rią Staś kie wicz, miesz ka ją cą na Gra bów -
ku. Za braw szy ze so bą oł tarz po lo wy, koc, le kar stwa, książ -
ki, po wró cił do wy wo żo nych jeń ców i wraz z ni mi od pły nął
na okrę cie szpi tal nym „Wil helm Gu stloff”, na po kła dzie któ -

re go znaj do wa ło się oko ło 1,5 ty sią ca osób, do Flens bur ga.
W póź niej szym okre sie poj ma nych prze wie zio no do szpi ta -
la dla umy sło wo cho rych, a na stęp nie do ofla gu IX C w Ro -
then bur gu ko ło Ful dy. 

W dniu 18 kwiet nia 1940 ro ku księ ży ka pe la nów
prze trans por to wa no do obo zu kon cen tra cyj ne go w Bu chen -
wal dzie. Tam utra ci li oni sta tus więź niów chro nio nych
przez mię dzy na ro do we pra wo, a tak że zo sta li po zba wie ni ja -
kich kol wiek praw. 7 lip ca 1942 ro ku gru pę 51 ka pła nów
prze wie zio no do Da chau, gdzie by li jed ną z naj go rzej trak -
to wa nych spo łecz no ści w obo zie. Z tej gru py w okre sie sze -
ściu mie się cy zmar ło aż dwu dzie stu księ ży. W Da chau ks.
Wła dy sław spo tkał swe go wu ja, ks. pra ła ta An to nie go Re we -
rę, aresz to wa ne go za prze cho wy wa nie pra sy pod ziem nej.
Pod jął sta ra nia o je go uwol nie nie pi sząc do ro dzi ny i pro -
sząc o in ter wen cję w je go spra wie. Sam jed nak nie za bie gał
o po lep sze nie swej sy tu acji, co tak że do wo dzi szla chet no ści
je go po stę po wa nia. 

Ks. kmdr ppor. Wła dy sław Mie goń zmarł w dniu 15
paź dzier ni ka 1942 ro ku na sku te k ogól ne go wy nisz cze nia
or ga ni zmu, wy wo ła ne go cięż ką pra cą, gło dem i go rącz ką.
Ostat nim je go spo wied ni kiem był ks. Fe liks Ka miń ski, któ -
ry przy znał, iż ks. Mie goń był świa do my zbli ża ją ce go się
koń ca i sam po pro sił o sa kra ment po ku ty. Przy jąw szy Ko -
mu nię Świę tą, ks. Wła dy sław po że gnał się ze „świa tem bru -
du, wesz i smro du”, jak sam okre ślił obo zo wą rze czy wi -
stość. W ofi cjal nym za wia do mie niu, prze sła nym do sio stry
ka pła na, ja ko przy czy nę zgo nu wy mie nio no ty fus i za pa le -
nie płuc. Cia ło spa lo no w kre ma to rium, a je go pro chy są po
dzień dzi siej szy uzna wa ne za chwa łę chrze ści jań stwa,
a zwłasz cza dusz pa ster stwa woj sko we go. 

Ks. Wła dy sław Mie goń do koń ca był wier ny swe -
mu ka płań skie mu po wo ła niu i do bro wol nie przy jął na swe
bar ki mę czeń stwo. Nie oba wiał się od dać ży cia w obro nie
wia ry oraz z ogrom nej mi ło ści do lu dzi i oj czy zny. Pa mięć
o nim jest ży wa wśród ma ry na rzy, ka dry woj sko wej, miesz -
kań ców zie mi san do mier skiej oraz gdy nian, a tak że wśród
Po lo nii na ca łym świe cie. Jed nym z wie lu do wo dów na to
jest ta bli ca z na pi sem „To bie ser ca ma ry na rzy”, znaj du ją ca
się w ko ście le woj sko wym pod we zwa niem Mat ki Bo żej
Czę sto chow skiej w Gdy ni. 

Ży cie oraz mę czeń ska śmierć ks. Mie go nia jest
przy kła dem nie zwy kłej kon se kwen cji w speł nia niu swe go
po słan nic twa oraz wier no ści za sa dom ewan ge licz nym. Mi -
łość bliź nie go i nie ustan na po trze ba nie sie nia po mo cy
wszyst kim oso bom jej po trze bu ją cym by ła dla te go mę czen -
ni ka waż niej sza niż wła sne ży cie, tak sil nie zwią za ne z ludź -
mi mo rza. Po świę ce nie, ja kie każ de go dnia po dej mo wał ks.
Wła dy sław Mie goń dla do bra dru gie go czło wie ka oraz trwa -
nie ze „swo imi dzieć mi” aż do nie uchron ne go koń ca, są
świa dec twem wiel ko ści te go ka pła na. Ka pła na, któ ry po tra -
fił w peł ni od czy tać i zre ali zo wać swe po wo ła nie do mi ło ści
bliź nie go. 

Mar cin Smosz na

Portret ks. Władysława Miegonia w parafi pw. św. Jadwigi Śląskiej
w Nowym Porcie gdańskim
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SPOTKANIA Z RODZINAMI

SPOTKANIA Z PARAFIANAMI

Nasze czwarte dzieckoNajmłodsza czytelniczka „Głosu Brata“ z rodzicami na plebanii

Spotkanie z nauczycielami
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PRACE NA ZEWNÊTRZ I WEWN¥TRZ PARAFII

Z WYSTAWY O KS. JERZYM
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Koœcio³y Wschodnie – Koœció³ Ormiañski
EKUMENIZM

Ten ma ły kraj le żą cy w więk szej czę ści na Wy ży nie
Ar meń skiej od nie pa mięt nych cza sów był wpi sa ny w hi sto -
rię zba wie nia. To tu, na gó rze Ara rat (orm. Ma sis), mia ła
osiąść Ar ka No ego. Rów nież je den z Mę dr ców przy cho dzą -
cych z po kło nem do No wo na ro dzo ne go Je zu sa do Be tle jem
miał być we dług le gen dy Or mia ni nem. Nic więc dziw ne go,
że chrze ści jań stwo bar dzo wcze śnie za wę dro wa ło w do rze -
cze Arak su, przy nie sio ne po noć przez sa mych apo sto łów
Ju dę Ta de usza i Bar tło mie ja. 

W 301 r. po n. Ch. król Ti ry dat III przy jął z rąk św.
Grze go rza Oświe ci cie la chrzest i stał się przez to pierw -
szym w hi sto rii wład cą chrze ści jań skim, Ar me nia zaś pierw -
szym kra jem, w któ rym chrze ści jań stwo sta ło się re li gią pa -
nu ją cą. Pierw szą sto li cą ka to li ka tu or miań skie go (czy li sie -
dzi bą gło wy Ko ścio ła –
ka to li ko sa) był Wa gar -
sza pat, ka to li ko sem zaś
św. Grze gorz Oświe ci -
ciel. 

Od sa me go po -
cząt ku Ko ściół Or miań -
ski miał ogrom ny wpływ
na roz wój du cho wy i kul -
tu ral ny Ar me nii. Dzię ki
wie lu du chow nym, czę -
sto bez i mien nym,  przy -
swo jo ne zo sta ło wie le
dzieł my śli cie li i mi sty -
ków wcze sno chrze ści -
jań skich czy na wet po -
gań skich; nie któ re
z nich są do dziś zna ne
je dy nie z or miań skich
od pi sów. Wte dy też po -
wstał ory gi nal ny al fa bet
or miań ski, bę dą cy wa -
ria cją al fa be tu grec kie -
go. 

Nie uczest ni -
cząc w So bo rze Chal ce -
doń skim, Ko ściół Or -
miań ski od rzu cił je go te -
zy i nie dłu go po tem
przy jął dok try nę mo no fi -
zy ty zmu ty pu se we riań skie go (o mo no fi zy ty zmie zob. art.
Da riu sza Wa śniew skie go o Ko ście le Kop tyj skim w po przed -
nim nu me rze). 

Na po cząt ku na stęp ne go ty siąc le cia Ko ściół Or -
miań ski za czął się zbli żać do Ko ścio ła Rzym sko−Ka to lic kie -
go, co przyniosło w nim roz ła m. Część Or mian uzna ła
zwierzch nic two pa pie ża, choć do for mal nej unii nie do szło.
W ten spo sób po wsta ły dwa Ko ścio ły, co raz bar dziej od da -
la ją ce się od sie bie: Or miań ski Ko ściół Apo stol ski, za cho -
wu ją cy mo no fi zyc ki cha rak ter, oraz Or miań ski Ko ściół Ka -
to lic ki, pod le gły obec nie Rzy mo wi. 

W 1440 r. sie dzi ba ka to li ka tu zo sta ła prze nie sio na
do Ecz mia dzy nu i po zo sta je tam do dziś. Zmien ne lo sy Ar -
me nii, prze cho dze nie z rąk do rąk osła bia ły Or miań ski Ko -
ściół Apo stol ski, nie mniej jest on aż do dziś spo iwem i osto -
ją te go na ro du. 

Odłam sym pa ty zu ją cy z Ko ścio łem Ka to lic kim sku -
pił się wo kół dru gie go ka to li ka tu – an tio cheń skie go, i jest
dziś zna ny pod na zwą Or miań skie go Ko ścio ła Ka to lic kie go
ry tu li bań skie go. Część Or mian, ucie ka jąc przed prze śla do -
wa nia mi per ski mi i tu rec ki mi, osie dli ła się na Kry mie. Stąd
za czę li prze ni kać na te re ny daw nej Rze czy po spo li tej i za kła -
dać swo je gmi ny. Bli skie kon tak ty z Ko ścio łem Ka to lic kim
w Pol sce spra wi ły, że w 1635 r.  pod prze wod nic twem ks.
abp Mi ko ła ja To ro so wi cza zo sta ła za wią za na for mal na unia

z Rzy mem i w ten spo sób po wstał Or miań ski Ko ściół Ka to -
lic ki ry tu lwow skie go, pod le gły or miań skie mu me tro po li cie
Lwo wa i Sta ni sła wo wa. 

Po II woj nie świa to wej tra dy cje te go ob rząd ku oraz
cu dow ny ob raz Mat ki Bo żej Ła ska wej ze Sta ni sła wo wa zo -
sta ły ura to wa ne i prze nie sio ne do gdań skie go ko ścio ła pw.
św. Pio tra i Paw ła, gdzie pie lę gno wa ne są do dziś pod prze -
wod nic twem ks. ka no ni ka Ce za re go An nu se wi cza. Gło wą
zaś Ko ścio ła Or miań skie go w Pol sce jest ks. ka no nik Ta de -
usz Isa ko wicz −Za le ski, re zy du ją cy w Kra ko wie. 

Bo le sław Do bro wol ski

Chrzest Chrystusa, miniatura z ewangeliarza z 1038 r. 
pergamin, 41,5 x 32,5 cm (Matenadaran, Erewan), wg Sztuki Świata t. 3
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Akcja Katolicka Papie¿owi
Z ¯YCIA KOŒCIO£A

W paź dzier ni ku te go ro ku, prze by wa jąc w Biel sku−
Bia łej, mia łam oka zję uczest ni czyć w uro czy sto ściach Dnia
Pa pie skie go, któ re zor ga ni zo wa ła i przy go to wa ła tam tej sza
Ak cja Ka to lic ka. W so bo tę 9 paź dzier ni ka o go dzi nie 10−tej
w ka te drze pod we zwa niem św. Mi ko ła ja od pra wio na zo sta -
ła uro czy sta Msza świę ta kon ce le bro wa na. Prze wod ni czył
jej kar dy nał Sta ni sław Na gy w asy ście licz nych księ ży na
cze le z or dy na riu szem die ce zji biel sko −ż ywi eckiej, bi sku -
pem Ta de uszem Ra ko czym. Oprócz licz nie zgro ma dzo nych
wier nych i go ści we Mszy św. uczest ni czy ły pocz ty sztan da -
ro we Ak cji Ka to lic kiej oraz dwóch szkół z Biel ska−Bia łej,
które no szą  imię Ja na Paw ła II. Uczystniczyła w niej tak że
mło dzież – sty pen dy ści fun da cji pa pie skiej „Dzie ło No we go
Ty siąc le cia”, oraz dzie ci i mło dzież z fun da cji „Świa tło Na -
dziei“, za ło żo nej przez tu tej szą Ak cję Ka to lic ką przy współ -
udzia le ku rii bi sku piej. 

Ho mi lię wy gło sił kar dy -
nał Na gy, uwy pu kla jąc w niej zna -
cze nie na ucza nia Oj ca św. dla
współ cze sne go świa ta, a szcze gól -
nie Pol ski. Opra wę Mszy św. ubo -
ga ci ły czy ta nia Pi sma św. i mo dli -
twy wier nych, sta ran nie przy go to -
wa ne przez człon ków Akcji
Katolickiej,  oraz pie śni śpie wa ne
przez chór „Lut nia”, któ ry to wa -
rzy szył li tur gii mszal nej. W ma je -
sta tycz nym wnę trzu ka te dry,
szcze gól nie pięk nie za brzmiał
„Pa nis an ge li cus”. 

Dru ga część uro czy sto ści
te go dnia od by ła się w sa li Te atru
Pol skie go, prze pięk nym ka me ral -
nym wnę trzu, przy po mi na ją cym
te atr im. J. Sło wac kie go w Kra ko -
wie. Tu jesz cze raz wy stą pił chór
„Lut nia” pod dy rek cją Krzysz to fa Wój to wi cza, pochodzący
z miej sco wo ści Stru mień k/Sko czo wa, a śpie wa ją cy od 36
lat. W wy ko na niu chó ru usły sze li śmy pie śni: „Zie mio mo ja”,
„Mo dli twę do Bo ga ro dzi cy” oraz „Oj cow ski dom”. 

Otwie ra jąc dru gą część Dnia Pa pie skie go, ks. bi -
skup Ra ko czy w ser decz nych sło wach zwró cił się do kar dy -
na ła Na gy, dzię ku jąc za je go przy by cie i od da nie we współ -
pra cy z Oj cem Świę tym, a tak że za to, że bę dąc wy kła dow -
cą na KU L−u, to ro wał dro gi na uce Ja na Paw ła II. Ks. bi skup
go rą co po wi tał przy by łych go ści, wła dze mia sta i gmi ny, po -
dzię ko wał rów nież wszyst kim, któ rzy przy czy ni li się do
uświet nie nia dzi siej szej uro czy sto ści. 

Na stęp nie wy słu cha liśmy in te re su ją ce go wy kła du
kar dy na ła Na gy pt. „Głów ne nur ty na ucza nia Ja na Paw ła II”.
Przy bli ża jąc syl wet kę na sze go wiel kie go ro da ka, kar dy nał
pod kre ślił je go cha ry zmę, mądrość i wiel kość. Wy ra ził rów -
nież po gląd, że Jan Pa weł II jest bo ha te rem współ cze snej
rze czy wi sto ści, a swo je po słan nic two pa pie skie re ali zu je
cier piąc. Zda niem kar dy na ła pa pież jest po trój nym ge niu -

szem: in te lek tu, mo ral nej do sko na ło ści oraz cał ko wi te go od -
da nia się spra wie czło wie ka, a on sam – jak pod kre ślił
kardynał – „czu je się szczę śli wy, że mo że gło sić je go chwa łę”.

W wy kła dzie kar dy na ła wie le by ło od nie sień do
licz nych en cy klik, orę dzi i li stów Ja na Paw ła II, prze po jo -
nych głę bo ką tro ską o czło wie ka, je go roz wój du cho wy
i szczę ście. Kar dy nał przy po mniał rów nież, że Pa pież zde cy -
do wa nie po tę pił wi zję zjed no czo nej Eu ro py bez od wo ła nia
się do chrze ści jań skich ko rze ni. Po skoń czo nym wy kła dzie
głos za bra ły dzie ci z fun da cji „Dzie ło No we go Ty siąc le cia”
i „Świa tło Na dziei”, któ re przed sta wi ły in te re su ją cy pro -
gram po etyc ki. 

W cza sie prze rwy oka za ło się, że jest jesz cze nie -
spo dzian ka. Na uczest ni ków uro czy sto ści cze ka ły w bu fe -
cie: ka wa, her ba ta, na po je i sło dy cze; Ak cja Ka to lic ka za -
trosz czy ła się o wszyst ko, na wet o naj drob niej sze szcze gó -

ły. Po po wro cie na wi dow nię w sku -
pie niu od da li śmy się kon tem pla cji,
oglą da jąc ko lej ny punkt pro gra mu
– wy stęp ze spo łu te atral ne go z pa -
ra fii św. Elż bie ty z Cie szy na. Barw -
ny spek takl, przy go to wa ny przez
sio strę Ja dwi gę Wy ro zum ską, któ -
ry miał cha rak ter mon ta żu po etyc -
ko −m uzy cz nego, olśnił nas pięk ny -
mi re gio nal ny mi stro ja mi i cie ka wą
sce no gra fią, a tak że sta ran nie przy -
go to wa ną opra wą mu zycz ną. Ze
sce ny pa da ły sło wa Mic kie wi cza,
Sło wac kie go, Ba czyń skie go, Tu wi -
ma, a łzy wzru sze nia krę ci ły się
w oczach, kie dy słu cha li śmy me lo -
dii M. K. Ogiń skie go „Po że gna nie
oj czy zny” i bal la dy Oku dża wy „Do -
pó ki zie mia krę ci się”. Po my śla łam,
że gdy by te le wi zja zre ali zo wa ła film

z te go spek ta klu, by ła by to wspa nia ła lek cja pa trio ty zmu dla
dzie ci i mło dzie ży. 

Uro czy stym koń co wym ak cen tem Dnia
Pa pie skie go w Biel sku−Bia łej by ło wrę cze nie kwia tów kar -
dy na ło wi i bi sku po wi, wspól ne od śpie wa nie z udzia łem
wszyst kich obec nych pie śni „Ży czy my, ży czy my....“ oraz
od mó wie nie mo dli twy „Anioł Pań ski“. 

Po skoń czo nej uro czy sto ści wy cho dzi li śmy z Te -
atru szczę śli wi i ubo ga ce ni we wnętrz nie. Mi mo po chmur -
ne go nie ba w ser cach na szych pa no wa ła ra dość i po kój. 

W tym miej scu pra gnę zło żyć człon kom Ak cji Ka to -
lic kiej wy ra zy głę bo kie go uzna nia za wiel ki wkład pra cy
w przy go to wa nie te go pięk ne go Dnia, jak rów nież za to,
że tak sku tecz nie po tra fi ła ona po rwać za so bą mło dzież,
któ ra tak licz nie wzię ła udział w uro czy sto ściach Dnia Pa -
pie skie go.

Ko cha ni! Szczęść Wam Bo że w dal szej pra cy! 

Bar ba ra Uf niar ska

Znak Akcji Katolickiej
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„Eucharystia to s³oñce naszego ¿ycia“
WSPÓLNOTA EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU M£ODYCH

Pod czas Mszy świę tej 14.11.2004 ro ku ra dość na -
szej wspól no ty pa ra fial nej po dzie li ło 23 dzie ci, któ re zo sta ły
przy ję te na kan dy da tów do Eu cha ry stycz ne go Ru chu Mło -
dych. Dzie ci pu blicz nie wy ra zi ły swo je pra gnie nie na śla do -
wa nia Chry stu sa w Je go do bro ci, po słu szeń stwie, ofiar no -
ści, w cier pli wo ści i czy sto ści – by co raz wię cej mi ło wać
i czcić Je zu sa Chry stu sa obec ne go w Eu cha ry stii. Już pod -
czas ho mi lii ce le brans – ks. Pro boszcz Grze gorz Stol czyk
na wią zał do hi sto rii, głów nych ce lów i za ło żeń Eu cha ry -
stycz ne go Ru chu Mło dych. Skie ro wał rów nież do nas sło wa
umoc nie nia i za chę ty, któ re roz grza ły na sze ser ca: aże by
ko chać Chry stu sa – Przy ja cie la oraz słu żyć Mu ra do śnie
i wier nie. Na znak przy na leż no ści do tej wspól no ty dzie ci

otrzy ma ły żół te chu s ty, któ re zo sta ły po świę co ne i na ło żo ne
przez ks. Pro bosz cza. Na uwa gę za słu gu je tak że fakt, iż pod -
czas tej pod nio słej uro czy sto ści zo stał po świę co ny sztan dar
ER M−u, któ ry wy ko na ła p. Han na – bab cia jed ne go z kan dy -
da tów. Z te go po wo du na sza ra dość jest ogrom na, gdyż ma -
my już swój sztan dar. Dzie ci na le żą ce do ER M−u ob ję ły pod -
czas Mszy św. funk cje li tur gicz ne: czy ta nia, ko men ta rze,
we zwa nia mo dli twy wier nych, pro ce sję z da ra mi. Pan Zbi -

gniew, or ga ni sta oraz pani Ja go da wraz ze schol ką uświet ni -
li na szą uro czy stość śpie wem, zaś ks. Ire ne usz Ko zio rzęb -
ski bę dąc ce re mo nia rzem po mógł nam prze ży wać głę biej
i w po ko ju du cha ten pięk ny czas. Po uczcie du cho wej i spo -
tka niu z Je zu sem Eu cha ry stycz nym by ła aga pa w sal ce pa -
ra fial nej. Mo gli śmy ura do wać się so bą, na szy mi naj bliż szy -
mi oraz ho no ro wym go ściem – ks. Pro bosz czem. 

KO RZE NIE – KRU CJA TA EU CHA RY STYCZ NA
Na mię dzy na ro do wym Kon gre sie Eu cha ry stycz -

nym w Lo ur des w 1914 ro ku stwier dzo no po trze bę utwo rze -
nia dla dzie ci or ga ni za cji o pro fi lu eu cha ry stycz nym. Po orę -
dziu pa pie ża Be ne dyk ta XV, wzy wa ją cym dzie ci ca łe go

świa ta do mo dli twy o po kój, Kru cja ta Eu cha ry stycz na zo sta -
ła za ło żo na przez O. Bes sier`sa TJ w 1916 ro ku ja ko or ga ni -
za cja dla dzie ci w ra mach Apo stol stwa Mo dli twy, pro wa dzo -
ne go przez Księ ży Je zu itów. Kru cja ta Eu cha ry stycz na bar -
dzo szyb ko roz wi ja ła się nie tyl ko we Fran cji, ale tak że w in -
nych kra jach. Na te ren Pol ski zo sta ła prze szcze pio na przez
św. Ur szu lę Le dó chow ską 1 stycz nia 1925 ro ku. Jej dy na -
micz ny roz wój prze rwa ła II woj na świa to wa i wy da rze nia,

Poświęcenie sztandaru ERM−u Ks. Proboszcz nakłada chusty dzieciom

Diecezjalne spotkanie ERM−u w Gdańsku Chełmie Dzieci i siostra Bernarda ze sztandarem ERM−u przed plebanią
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WSPÓLNOTA EUCHARYSTYCZNEGO RUCHU M£ODYCH

któ re po tem na stą pi ły. We Fran cji od 1960 ro ku Kru cja ta
Eu cha ry stycz na za czy na dzia łać – za ra dą Ja na XXIII – ja ko
Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych. Z te re nów kra jów Eu ro py
ERM za czy na prze ni kać do kra jów Ame ry ki Ła ciń skiej:
Mek syk, Bra zy lia, Ko lum bia, We ne zu ela, Pa ra gwaj. Ak tu al -
nie ERM jest ru chem mię dzy na ro do wym i obej mu je 3 mi lio -
ny mło dych na ca łym świe cie. 

EU CHA RY STYCZ NY RUCH MŁO DYCH W POL SCE
W ra mach przy go to wań do II Kon gre su Eu cha ry -

stycz ne go w Pol sce w wie lu die ce zjach po wsta ły wspól no ty
ERM. Pra ca w tych wspól no tach roz po czę ła się 1985 ro ku
i trwa do dziś. Ist nie je w 28 die ce zjach, a głów nie w gnieź -
nień skiej, gdań skiej, ka li skiej, ka to wic kiej, le gnic kiej, lu bel -
skiej, po znań skiej, wło cław skiej, wro cław skiej, zie lo no gór -
sko −go rzow skiej – i sku pia ok. 13 ty się cy dzie ci i mło dzie ży.

Do ER M−u przyj mo wa ne są za sad ni czo dzie ci po
I Ko mu nii św., a wy jąt ko wo w okre sie przy go to wa nia do
niej. Pro gram ER M−u jest do sko na łym po głę bie niem przy -
go to wa nia dziec ka do peł ne go udzia łu we Mszy św. Głów -
nym na szym pa tro nem jest Chry stus Król i św. Sta ni sław
Kost ka. Dzię ki za an ga żo wa niu ka pła nów, sióstr za kon nych
i ani ma to rów są or ga ni zo wa ne Re gio nal ne Dni Wspól no ty
ER M−u oraz Ogól no pol skie Dni Wspól no ty – na Ja snej Gó -
rze i w in nych miej scach. Cho dzi o to, aby po głę bić więź
mię dzy wspól no ta mi roz sia ny mi po ca łym kra ju. Na sza
Przy mor ska gru pa ER M−u już uczest ni czy ła 23.10.2004 ro -
ku w ta kim Die ce zjal nym Dniu Wspól no ty w pa ra fii św. Ur -
szu li Le dó chow skiej w Gdań sku – Cheł mie. 

Był czas na film o ER M−ie, za po zna nie się wza jem -
ne, śpiew, Mszę św., ad o ra cję Naj święt sze go Sa kra men tu,
qu izy, za ba wę itp. Na spo tka nie z na mi przy by ła głów na mo -
de ra tor ka na ca łą Pol skę s. Bo że na Kol czyń ska USJK z Mi -
la nów ka. By ło prze szło 100 uczest ni ków. At mos fe ra by ła
przed nia. Wszy scy by li moc no za do wo le ni. 

ZA SA DY ER M−U
1. Żyj Mszą św.! 
2. Czy taj Ewan ge lię! 
3. Ko chaj bliź nich! 
4. Bądź trzy na stym apo sto łem! 

OBO WIĄZ KI CZŁON KA ER M−U
1.  Mo dli się gor li wie ra no i wie czo rem. 
2.  Czę sto bie rze peł ny udział we Mszy św. 

i ad o ru je Pa na Je zu sa. 
3.  Słu cha uważ nie ro dzi ców i wy cho waw ców. 
4.  Pil nie wy peł nia swo je obo wiąz ki. 
5.  Jest czy sty w my ślach, sło wach i uczyn kach. 
6.  Jest do bry, nie kłó ci się i chęt nie po ma ga in nym. 
7.  Za wsze mó wi praw dę. 
8.  Ży je spra wa mi Ko ścio ła, Oj czy zny, Pa ra fii 

i wspie ra w mo dli twie Oj ca Św. 
9.  Wno si ra dość, po kój i zgo dę w swo je oto cze nie. 
10. Nie pi je al ko ho lu, nie pa li pa pie ro sów 

i nie uży wa nar ko ty ków. 

ERM jest ru chem ekle zjal nym, gro ma dzą cym w pa -
ra fiach dzie ci i mło dych, któ rzy ra zem prze ży wa ją Ewan ge -
lię i z Je zu sem chcą bu do wać no wy świat. Bar dzo cie szy my
się, że w na szej pa ra fii św. Bra ta Al ber ta na Gdań skim Przy -
mo rzu mo że dzia łać Eu cha ry stycz ny Ruch Mło dych. Dzię -
ku je my ks. Pro bosz czo wi za uro czy ste przy ję cie dzie ci do
wspól no ty ER M−u i krze pią ce sło wo, s. Mi cha eli za pro wa -
dze nie ER M−u w tam tym ro ku, Ro dzi com i naj bliż szym za
wiel ką życz li wość i tro skę o ży cie du cho we swo ich po ciech.
My ślę, że po przez for ma cję i pra cę nad so bą bę dzie my za -
bie gać o jak naj peł niej sze ży cie mo dli twy, a tak że kształ to -
wa nie po sta wy otwar to ści i uczyn no ści wo bec każ de go czło -
wie ka.

siostra Bernarda

Tydzień misyjny. Przedstawiciele pięciu kontynentów Różaniec w Tygodniu Misyjnym w intencji misji.
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Mi³oœæ jest cierpliwa
SZCZYPTA GREKI I £ACINY

...

..

Η αγαπη µακροϑυµει. Mi łość jest cier pli wa.
(He agápe makrothymei)                     (1 Kor 13, 4a)

Η, η (czy taj he) – ro dzaj nik ro dza ju żeń skie go – ta; 
αγαπη (czy taj agápe) – mi łość; 
µακροϑυµει (czy taj ma kro thy mei) – jest cier pli wa; 
3 oso ba licz by po je dyn czej trybu oznajmującego cza su
te raź niej sze go stro ny czyn nej od  µακροϑυµειν
(bez oko licz nik), µακροϑυµεω(1 oso ba licz by po je -
dyn czej) – być cier pli wym, być wy ro zu mia łym, być
wiel ko dusz nym; za cho wy wać cier pli wość, cier pli wie
cze kać; cza sow nik ten po wstał z dwóch wy ra zów: 
µακρóς (ma krós) – roz le gły, 
ϑυµóς (thy mós) – duch, ser ce, 
stąd też µακροϑυµια(ma kro thy mia) – cier pli wość,
wy trwa łość, wiel ko dusz ność, wy ro zu mia łość dla in -
nych, czy li po sia da nie wiel kie go, roz le głe go du cha, ser -
ca. 

Ca ri tas pa tiens est.     Mi łość cier pli wa jest.
(1 Kor 13,4a) 

ca ri tas (czy taj ka ri tas, ak cent pa da na pierw szą sy la bę
ca−) – mi łość, do broć; usza no wa nie, sza cu nek; stąd po -
cho dzi francuskie cha rité – mi łość Bo ga i bliź nie go,
hisz pań skie cari dad – mi łość, do bro czyn ność, an giel -
skie cha ri ty – mi łość, mi ło sier dzie i na zwa or ga ni za cji
cha ry ta tyw nej „Ca ri tas”, pol ski przy miot nik cha ry ta -
tyw ny – do bro czyn ny; 
pa tiens – cier pli wy, cier pli wa, ozna cza też: wy trwa ły,
cier pią cy; twar dy, sil ny, za har to wa ny; wstrze mięź li wy,
stąd francuskie pa tient – cier pli wy, hisz pań skie pa cien -
te – cier pli wy, an giel skie pa tient – cier pli wy i pol skie pa -
cjent, czy li „cier pią cy”; pol skie cier pli wy ozna cza „umie -
ją cy cier pieć”, „wy róż nia ją cy się tym, że po tra fi cier -
pieć“; 
est – jest; in di ca ti vus pra esen tis – tryb oznaj mu ją cy cza -
su te raź niej sze go od es se – być.

Opracował Dariusz Waśniewski
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Jan Dobraczyñski „Cieñ Ojca“
KSI¥¯KI Z NASZEJ BIBILOTEKI

To pięk na po wieść. Chy ba jed na z pięk niej szych,
ja kie na pi sa no po pol sku, ja kie w ogó le na pi sa no. Jest w niej
du żo ci szy, ta kiej do brej Bo żej ci szy, któ ra uspo ka ja roz -
ognio ny umysł. Ci szy mi mo wrza sków He ro da, krzy ków
żoł nie rzy, pła czu dzie ci w Be tle jem, mi mo ha ła su i zgieł ku
Przed sion ka Świą ty ni. Po wieść na pi sa na ta ką głę bo ką we -
wnętrz ną ci szą. 

Po wieść o czło wie ku, któ ry zgo dził się być cie niem
Oj ca Je dy ne go. O czło wie ku, któ ry mi mo swo ich sła bo ści
i upad ków sta rał się iść dro gą Bo ga, pro wa dząc nią Te go,
któ ry po wi nien być prze cież Pro wa dzą cym. Za szczyt ne za -
da nie, ale i nie zwy kle trud ne i od po wie dzial ne. Bo co mo że -
my po wie dzieć o dro gach Bo żych, po któ rych cho dzi my? 
Tak czę sto nie zda je my so bie spra wy z te go, że za wsze na
Je go dro dze je ste śmy Je go cie nia mi. Że bę dąc oj ca mi, mat -
ka mi, je ste śmy wszy scy cie nia mi Oj ca – nie udol ny mi, le ni -
wy mi, nie do sko na ły mi, a On nam ca ły czas wy ba cza i wy -
bie ra każ de mu je go wła sną ro lę, każ de mu in ny kształt cie -
nia. 

Obo wiąz ko wa lek tu ra każ de go ro dzi ca – za rów no
bio lo gicz ne go, jak i du cho we go. To za nią wła śnie dzię ko -
wał Au to ro wi przed la ty Pry mas Ty siąc le cia, a do tych po -
dzię ko wań do łą cza się

Bo le sław Do bro wol ski
Okładka książki „Cień Ojca“ Jana Dobraczyńskiego
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Drodzy rodzice !
Z ¯YCIA RODZINY

Czy pra ca mo że być me to dą wy cho wa nia i kształ to -
wa nia dzie ci od naj młod szych lat? W pol skich wa run kach
ten po mysł mo że wy da wać się nie któ rym ro dzi com i dziad -
kom dość kon tro wer syj ny. Sły szy my czę sto, że dzie ci zdą żą
się jesz cze na pra co wać, że są za ma łe. Te sa me oso by przy -
zna ją słusz ność zna ne mu przy sło wiu, „Czym sko rup ka za
mło du na siąk nie, tym na sta rość trą ci”. 

Mój syn, za nim skoń czył 2 la ta, pró bo wał po ma gać

mi przy od ku rza niu miesz ka nia, a swo jej ma mie przy zmy -
wa niu na czyń, choć z pew no ścią trak to wał te za ję cia bar -
dziej ja ko cie ka wost kę i oka zję do za ba wy niż pra cę. Sta ram
się go jed nak do tych dzia łań za chę cać. Wie też, że je śli coś
na bru dzi i na ba ła ga ni, to bę dzie mu siał po so bie sprzą tać.
Oczy wi ście u ma łe go dziec ka waż na jest sys te ma tycz ność,
a nie ja kość wy ko ny wa nej pra cy. Każ dy z nas mo że od wo łać
się do wła sne go do świad cze nia. Je śli na przy kład, bę dąc
dziec kiem, czę sto po ma ga łem swo jej ma mie przy wie sza niu
pra nia – w do ro słym ży ciu ro bię to z przy jem no ścią i trak tu -
ję ja ko na tu ral ną część mo ich obo wiąz ków. Je śli nie by łem
przy ucza ny do pra so wa nia, to dzi siaj uni kam te go za ję cia.
Dziec ko pra cu je le piej, je śli ktoś pra cu je ra zem z nim. Mą -
dry ro dzic uczy sztu ki ży cia: go to wa nia, pra nia, pra so wa nia,
sprzą ta nia miesz ka nia i na pra wia nia sprzę tu do mo we go. 

Na przy kład: 3−la tek mo że już po sprzą tać za baw ki,
wy cie rać na czy nia, 4−la tek za sta wiać stół i ukła dać swo je
ubra nia, 5−la tek przy pil no wać ro dzeń stwo, 7−la tek słać łóż -
ko, umyć sa mo chód, zmyć na czy nia, zro bić drob ne za ku py.
Wszyst kie te czyn no ści dziec ko wy ko na, jak po tra fi, ale li -
czą się chę ci i za an ga żo wa nie. Nie bój my się na pę dzać do -

mu si łą na szych dzie ci – wy ko rzy stuj my to cen ne, do stęp ne
źró dło ener gii. Pra ca jest rów nież naj lep szym środ kiem dys -
cy pli ny. 80 proc. na sto lat ków ła mią cych pra wo twier dzi, że
w cza sie wol nym nic nie ro bi. 

In spi ra cją do na pi sa nia ar ty ku łu by ła książ ka pt.
„Zo stań wy cho waw cą swe go dziec ka” au tor ki Nan cy Van
Pelt, któ ra zo sta ła po le co na nam pod czas wi zy ty dusz pa ster -
skiej przez ks. Ta de usza Po la ka. Chciał bym za chę cić
wszyst kich ro dzi ców do prze czy ta nia tej war to ścio wej po zy -
cji. W po szcze gól nych roz dzia łach zo sta ło po ru szo nych wie -
le pro ble mów do ty czą cych roz wo ju i wy cho wa nia dziec ka,
np. spra wy zwią za ne z dys cy pli ną, kształ to wa niem cha rak -
te ru, po ro zu mie wa niem się w ro dzi nie, nar ko ma nią, kon -
flik ta mi mię dzy ro dzeń stwem. Au tor ka du ży na cisk kła dzie
na roz wi ja nie w dziec ku sza cun ku do sa me go sie bie; pi sze:
„Mat ka nie mo że ocze ki wać sza cun ku od dziec ka, je śli sa -
ma go nie sza nu je”. Dziec ko po trze bu je „spe cja li za cji” –
umie jęt no ści lub zdol no ści, przez któ re bę dzie mo gło za pra -
co wać na sza cu nek do sa me go sie bie. Po móż my dziec ku
roz wi jać w so bie „coś szcze gól ne go”. Ro dzi ce utrwa la ją wia -
rę we wła sne si ły przez uwa gi ty pu: masz ta lent pla stycz ny,
ład nie po ście li łeś łóż ko itp. Na ucz my dziec ko sa mo dziel ne -
go ra dze nia so bie za miast uża la nia się nad so bą. 

A ja kie jest Pań stwa zda nie na te mat wy cho wy wa -
nia dziec ka po przez pra cę? 
Swo je uwa gi moż na kie ro wać na ad res adamchm@wp.pl

Adam Chmie lew ski 

Żona i dziecko autora artykułu



Szemud 2004
SEMPER FIDELIS

LISTY DO REDAKCJI

Tra dy cją sta ły się je sien ne jed no dnio we wy jaz dy
ple ne ro we człon ków Ko ściel nej Służ by „Sem per Fi de lis”
i ich ro dzin, or ga ni zo wa ne wspól nie z księż mi na szej pa ra -
fii. Z za ło że nia pro gram ta kie go wy jaz du obej mu je wspól ną
Eu cha ry stię w ko ście le wy bra nej pa ra fii, spa cer po łą czo ny
ze zwie dza niem obiek tów tu ry stycz nych oraz sto sow nie do
wa run ków at mos fe rycz nych za ba wę przy ogni sku. 

Punk tem do ce lo wym te go rocz ne go wy jaz du 9 paź -
dzier ni ka, czwar te go z ko lei po Swa rze wie, Przy wi dzu i Sia -
no wie, by ła pa ra fia Sze mud, ale o tym do wie dzie li śmy się
do pie ro w au to ka rze. Na si księ ża utrzy my wa li to w ta jem ni -
cy. Ko lej ną nie spo dzian ką by ło spo tka nie na dzie dziń cu ko -
ścio ła z ocze ku ją cym na nasz przy jazd Pro bosz czem tej pa -
ra fii księ dzem Ire ne uszem Ba ry łą. Księ dza Ire ne usza pa -
mię ta my wszy scy z cza sów, gdy był wi ka riu szem w pa ra fii
pod we zwa niem św. Bra ta Al ber ta. 

Mszę św. spra wo wa li na si du cho wi prze wod ni cy:
ks. Grze gorz Stolczyk, Pro boszcz na szej pa ra fii, oraz ks.
Grze gorz Bączkiewicz, opie kun KSM „Sem per Fi de lis”.
W sło wie prze ka za nym nam przez księ dza Ire ne usza po za
du cho wym prze sła niem otrzy ma li śmy naj istot niej sze in for -
ma cje o pa ra fii Sze mud. Pa tro nem pa ra fii jest św. Mi ko łaj,
na to miast pa tron ką ko ścio ła jest św. Bar ba ra. Do pa ra fii na -
leży ok. 6 tys. osób, z których we Mszach św. uczest ni czy
80 pro cent wier nych. Pa ra fia no tu je wię cej uro dzeń niż zgo -
nów. W po bli żu Sze mu du w miej sco wo ści Gra bo wiec znaj -
du je się klasz tor sióstr Be tle je mi tek, za ko nu kon tem pla cyj -
ne go o szcze gól nie ostrych re gu łach. Uczest ni cy piel -

grzym ki do Kod nia pa mię ta ją swo ją wi zy tę w klasz to rze
sióstr Kar me li ta nek Bo sych, za ko nu o po dob nych re gu -
łach. Księ dza Ire ne usza wspo ma ga ją w Je go pra cy dwaj wi -
ka riu sze. Jed nym z nich jest ks. Jó zef, któ ry – jak pa mię ta -
my, rów nież pra co wał w na szej pa ra fii. W ostat nim cza sie
wy ko na no wie le prac kon ser wa tor skich i bu dow la nych. Od -
no wio no wnę trze ko ścio ła, prze bu do wa no po miesz cze nia
go spo dar cze. W koń co wej fa zie bu do wy znaj du je się Dom
Pa ra fial ny. Za miesz ku ją go już księ ża wi ka riu sze. Czyn na
jest sa la do przyj mo wa nia więk szych grup. W tej to sa li mie -
li śmy oka zję po wspo mi nać przy ka wie „daw ne cza sy”
wspól nie z księż mi Ire ne uszem i Jó ze fem. 

Uwień cze niem spo tka nia by ła wspól na za ba wa
przy ogni sku, po łą czo na z pie cze niem kieł ba sek. Du szą
spo tka nia był ksiądz Ire ne usz. Wspo ma gał go w tym pan le -
śni czy, któ ry udo stęp nił nam na tę za ba wę pięk ną po la nę,
po ło żo ną na te re nie je go le śnic twa. 

Wra ca li śmy mo że tro chę zmę cze ni du żą daw ką
wra żeń, ale zre lak so wa ni z uczu ciem po głę bio nych wię zi
śro do wi ska KSM „Sem per Fi de lis” z na szy mi ro dzi na mi,
z księż mi na szej pa ra fii i nie tyl ko. Ser decz nie za to dzię ku -
je my ini cja to rom i or ga ni za to rom ple ne ro we go spo tka nia,
w szcze gól no ści księ dzu Pro bosz czo wi i księ dzu Grze go -
rzo wi. Dzię ku je my księ dzu Ire ne uszo wi za go ści nę i ser -
decz ną at mos fe rę, ja ka nam to wa rzy szy ła pod czas ca łe go
spo tka nia. 

W imieniu wszystkich uczest ni ków Sta ni sław Ma zu rek

Oli wa, 15 paź dzier ni ka 2004 r. 

Szanowny Księ że Re dak to rze! 

Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać za je sien ny „Głos
Bra ta” (nr 4/18). To pi smo włą cza mnie w ży cie pa ra fii i za
to je stem ogrom nie wdzięcz na. Cie szy mnie bar dzo, że na -
sze dzie ci i mło dzież ra do śnie spę dzi ły wa ka cje. Świad czą
o tym pięk ne fo to gra fie, za miesz czo ne na sa mym po cząt ku.
Dzię ku ję też za za miesz cze nie fo to gra fii na szych nowych
ka pła nów i krót ką ich cha rak te ry sty kę. Za in te re so wa ło
mnie spo tka nie re dak cji w bi blio te ce pa ra fial nej. Przed kil -
ku la ty uczest ni czy łam w pra cach bi blio te ki, gdy jesz cze
by ła ona w ba ra ku. 

Za ciekawiła mnie także piel grzym ka do Kod nia.
Ks. Grze gorz spę dzał wa ka cje mię dzy in ny mi w Kod niu
i przy tej oka zji wspo mnie li ście „Bło go sła wio ną wi nę” Zo fii
Kos sak−S zczu ckiej. Bar dzo wielu ciekawych rzeczy
dowiedziałam się z ar ty kułu eku me nicz nego o Ko ścio łach
Wschod nich i Ko ście le Kop tyj skim. 

Dzię ku ję za ar ty kuł o księ dzu Je rzym Po pie łusz ce.
Szcze gól ne dzię ki skła dam za ar ty kuł Mar ci na Smosz na po -
świę co ny ks. Bro ni sła wo wi Ko mo row skie mu. 

Dzię ku ję Ka ro lo wi Go dlew skie mu za opis pięk nej
wy ciecz ki pa sem nad mor skim Par ku Sło wiń skie go. Zwie -
dza łam Park Sło wiń ski ra zem ze stu den ta mi far ma cji, a tak -
że z oka zji wcza sów w Łe bie. Po dob nie jak bab cia Ha nia
z ple ca kiem obe szłam Żu ła wy i Zie mię Ko ciew ską. Pe łen
we so ło ści jest ar ty ku lik te go sa me go ucznia, Ka ro la Go -
dlew skie go, „Wa ka cyj ne przygody w Bo ro wym Mły nie”.

Py ta li ście: „Czy war to być har ce rzem?“ Od po wia -
dam, że war to. Za wdzię czam har cer stwu wie le mi łych
chwil, zwłasz cza na obo zach. Jesz cze dzi siaj śpie wam w my -
śli har cer skie pie śni. 

Dzię ku ję też pa ni San drze Czy żew skiej za „Po dróż
wa ka cyj ną“. Dzię ku ję też za fo to gra fie na przed ostat niej
stro nie. Świad czą one o tym, że na sza mło dzież jest ra do -
sna. Cze ka m te raz z nie cier pli wo ścią na na stęp ny nu mer
„Gło su Bra ta“. 

Zo fia Schwarz – eme ryt ka

P.s. Prze pra szam za ośle uszy w mo im li ście, to dla te go, że
pra cu ję w fo te lu. 
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„Mi syj ne za an ga żo wa nie Ko ścio ła, rów nież na po -
cząt ku trze cie go ty siąc le cia, jest spra wą nie cier pią cą zwło -
ki, o czym wie lo krot nie przy po mi na łem”. Niech te sło wa Oj -
ca Świę te go na Świa to wy Dzień Mi syj ny 2004, któ re go te -
mat brzmiał „ Eu cha ry stia i mi sja”, zmo bi li zu ją nas do mo -
dli twy i ofia ro wa nia cier pień za po nad 2000 pol skich mi sjo -
na rzy oraz do wspar cia ma te rial ne go Pa pie skich Dzieł Mi -
syj nych. 

Ser decz ne po dzię ko wa nia dla tych, któ rzy wspie ra -
ją ma te rial nie i du cho wo ks. Jac ka Ossow skie go i in nych
mi sjo na rzy. 

Dzię ku ję pa nu Krzysz to fo wi Skrzyp skie mu, ani ma -
to ro wi mi syj ne mu, i wszyst kim, któ rzy po mo gli w zor ga ni -
zow niu mi syj nej wy sta wy, któ ra od by ła się 31 paż dzie ni ka
2004 r. w sal ce na ple ba nii. Wy sta wę o mi sjach w Ka me ru -
nie przy go to wał księdz Ja cek, nasz mi sjo narz. Skła dam po -
dzię ko wa nie rów nież tym, któ rzy po mo gli w roz pro wa dza -
niu mi syj nych ma te ria łow. 

Bóg za płać! 
Ks. Ta de usz Po lak

Misyjne zaanga¿owanie
MISJE

życzy czytelnikom – redakcja Głosu Brata. 

¯yczenia Œwi¹teczne i Noworoczne

Mikołaju, Mikołaju! C
Leć do raju, leć do raju,    D
przynieś nam radości sporo, G
bo te dzieci już nie broją. C

My na Ciebie tu czekamy
i piosenką przywitamy,
utworzymy wspólne koło,
będzie razem nam wesoło.

A Mikołaj taki święty
porozdawał nam prezenty,
czyniąc swej posługi zadość,
wywołuje wokół radość.

Za prezenty dziękujemy,
czekoladki chętnie zjemy,
za rok tutaj się spotkamy
i radośnie zaśpiewamy.

Żegnaj teraz, Mikołaju,
leć do raju, leć do raju,
pozdrów od nas Pana Boga,
bo do Niego wiedzie droga.

Małgorzata Kwiatek

Ksiądz Jacek Ossowski i ks. Józef Nowak na misjach w Kamerunie.
Kaplica św. Józefa w Madjoué−Ngatto

Szczęśliwych Świąt 
Narodzenia Pańskiego, 

wielu łask Bożych,
radosnego  kroczenia drogami Ewangelii

w Nowym Roku 2005
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A oto ja jestem z wami ...
ROK EUCHARYSTII

„Trwa li oni w na uce Apo sto łów i we wspól no cie,
w ła ma niu chle ba i w mo dli twach” (2, 42). Ta ki ob raz ży cia
pierw szych chrze ści jan po ja wia się na kar tach Dzie jów Apo -
stol skich. Spo tka nia na „ła ma niu chle ba”, czy li ce le bro wa -
niu Eu cha ry stii, sta no wi ły od po cząt ku cen trum ży cia Ko -
ścio ła. 

W paź dzier ni ku te go ro ku Oj ciec Świę ty Jan Pa weł
II uro czy ście ogło sił po czą tek Ro ku Eu cha ry stii, w któ rym
każ dy wie rzą cy po wi nien sta rać się tę naj więk szą Ta jem ni -
cę Ko ścio ła prze my śleć, prze mo dlić i od kryć na no wo. 

Pa mię tam, jak kie dyś Oj ciec Ja cek Sa lij dzie lił się
z na mi, stu den ta mi teo lo gii, wra że nia mi z roz mo wy z pew -
ną oso bą z pół noc nej czę ści daw ne go Związ ku Ra dziec kie -
go. W miej sco wo ści, w któ rej miesz ka ła, przez kil ka dzie siat
lat nie by ło księ dza, a więc i Mszy świe tej. Nie któ rym lu -
dziom uda ło się jed nak za cho wać wia rę mi mo bra ku ko ścio -
ła, księ dza, sa kra men tów, bo jak wia do mo w Związ ku Ra -
dziec kim ży cie re li gij ne by ło su ro wo za ka za ne. Kie dy do tej
miej sco wo ści przy je chał ksiądz, w jed nym z do mów przy go -
to wa no po kój do od pra wie nia Mszy świę tej. Ko ścio ła ani ka -
pli cy prze cież nie by ło. Dla wie lu lu dzi to by ła pierw sza Eu -
cha ry stia w ich ży ciu, dla in nych pierw sza po bar dzo wie lu
la tach. Ksiądz od je chał do na stęp nych miej sco wo ści, a lu -
dzie wcho dzi li do po ko ju, w któ rym spra wo wa na by ła Msza
świę ta ści sza jąc głos, jak by wcho dzi li do ja kie goś sank tu -
arium. 

W na szych ko ścio łach Eu cha ry stia jest spra wo wa -
na kil ka ra zy w cią gu dnia, nikt nas nie ka rze za uczest nic -
two w niej, je ste śmy przy zwy cza je ni do Jej do stęp no ści i być
mo że z te go po wo du czę sto za po mi na my, jak wiel kim jest
Ona da rem i za da niem dla każ de go wie rzą ce go. Rok Eu cha -
ry stii mo że, a wręcz po wi nien, stać się dla każ de go z nas im -
pul sem do prze my śle nia te go, ja ką ro lę w na szym oso bi -
stym ży ciu od gry wa Eu cha ry stia, czy rze czy wi ście jest dla
nas spo tka niem z Chry stu sem, czy mo że je dy nie ry tu ałem,
w któ rym uczest ni czy my, bo tak nas na uczo no. 

Oj ciec Świę ty wie le miej sca w swo im na ucza niu po -
świę ca ro li Eu cha ry stii, a swo ją po słu gę kon cen tru je wo kół
eu cha ry stycz ne go sto łu. Z oka zji Ro ku Eu cha ry stii na pi sał
list „Ma ne no bi scum, Do mi ne” (Zo stań z na mi, Pa nie),
w któ rym przy po mi na jak wiel kim da rem, ale jed no cze śnie
za da niem dla ca łe go Ko ścio ła jest ten sa kra ment. 

W li ście od naj dzie my wie le waż nych słów, przy po -
mnie nie fun da men tal nych prawd do ty czą cych Eu cha ry stii,
któ ra jest ucztą, pa miąt ką mę ki i zmar twych wsta nia Chry -
stu sa, obec no ścią Pa na, źró dłem jed no ści Ko ścio ła, dzięk -
czy nie niem, ale tak że za da niem dla każ de go wie rzą ce go.
„W tym Ro ku Eu cha ry stii chrze ści ja nie win ni do ło żyć sta -
rań, by z więk szą mo cą da wać świa dec two o obec no ści Bo -
ga w świe cie. Nie lę kaj my się mó wić o Bo gu i z du mą no sić
zna ki wia ry. ‘Kul tu ra Eu cha ry stii’ roz wi ja kul tu rę dia lo gu,
któ ra z Niej czer pie swą si łę i po karm (pkt. 26). Chrze ści ja -
nin, któ ry uczest ni czy w Eu cha ry stii, uczy się z Niej być
rzecz ni kiem ko mu nii, po ko ju, so li dar no ści we wszyst kich
oko licz no ściach ży cia” (pkt. 27). 

Lek tu ra te goż li stu, jak i en cy kli ki „Ec c le sia de Eu -
cha ri stia“, po win na stać się lek tu rą obo wiąz ko wą dla każ de -
go wie rzą ce go, a re flek sja nad sło wem Pio tra na szych cza -
sów na pew no po zwo li na głęb sze do świad cze nie da ru, ja -
kim jest Eu cha ry stia. 

„Niech Rok Eu cha ry stii bę dzie dla wszyst kich cen -
ną oka zją do uświa do mie nia so bie na no wo te go, jak nie -
zrów na ny skarb Chry stus po wie rzył swe mu Ko ścio ło wi.
Niech po bu dza do ce le bro wa nia Jej w spo sób żyw szy i bar -
dziej świa do my, a z te go niech wy pły wa ży cie chrze ści jań -
skie prze mie nio ne mi ło ścią” (pkt 29). 

An na Ciach

Za da nie dla mło dzie ży: 
Spró buj od szu kać, skąd po cho dzi ty tuł atry ku łu. 
Uła twie nie – po daj ty tuł księ gi, roz dział i wer set. 
Cze ka na gro da −nie spo dzian ka dla pierw szych 20 osób. 
Od po wie dzi pod pi sa ne imie niem i na zwi skiem oraz z ad re -
sem do mo wym pro si my zło żyć do koń ca ro ku 2004 w kio -
sku u pa ni Kry si. Życzymy powodzenia ! 

Redakcja

Po niedzielnej Eucharystii, ok. 10.30, przed wejściem do plebanii
i biblioteki im. Ks. Jerzego Popiełuszki
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ROZRYWKA

Po zio mo: 

1)   fi li piń ski ssak wiel ko ści ko ta, ka gu an.

5)   w ma te ma ty ce: wiel kość zna na.

9)   na rząd wzro ku.

11) wej rze nie, wnik nię cie w coś.

12) pier wia stek che micz ny.

13) mia sto w wo je wódz twie po mor skim.

14) imię Su mac, śpie wacz ki pe ru wiań skiej.

15) mia sto w Li bii, słyn ne z walk Po la ków w 1941 r. 

17) ro śli na ozdob na, ko smos (ko smea).

18) fla ga na stat ku, okrę cie.

19) szcze li na w drew nie po przej ściu pi ły.

23) ostrze włócz ni, lub ża giel, lub dłu to ka mie niar skie.

26) cew ka elek trycz na z rdze niem fer ro ma gne ty czym.

27) ro dzaj kon kur su o okre ślo nej te ma ty ce.

28) roz kaz, de kret car ski.

30) prze rwa te atral na.

32) ucie cha, radość, przyjemność.

34) samica ryb gotowa do tarła.

36) rzeka w Niemczech, Amiza.

38) wielkie państwo azjatyckie.

39) skorupiak, ale i choroba.

40) może być śnieżny, a także dziobowa lub rufowa 

część kadłuba statku znajdująca się pod wodą.

42) funkcjonariuszka tajnej policji.

43) miasto lub szejkanat w Zjednoczonych Emira−

tach Arabskich nad zatokami Perską i Omańską.
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Rozwiązanie krzyżówek z nr 19 prosimy składać w kiosku parafialnym przez dwa tygodnie 
od ukazania się tego numeru „Głosu Brata“.

Pio no wo: 

1)   umy wal nia w za kry stii lub klasz to rze, 

la wa to rium, la wa terz.

2)   przed sta wi ciel odła mu szy itów lub zięć 

Ma ho me ta Ali Ibn Ali... 

3)   pod sta wo wa kon struk cja stat ku, kor pus.

4)   szlak ko le jo wy.

5)   ciecz bez barw na, bez za pa chu.

6)   ka zal ni ca.

7)   ośmiu wy ko naw ców na es tra dzie.

8)   obroń ca są do wy.

10) utwór sce nicz ny lub film.

16) sklep, bu fet woj sko wy.

17) har mo nij ka ust na.

20) we zwa nie do czy nu, wal ki.

21) arab skie imię mę skie.

22) wa da, za bu rze nie wzro ku.

23) an ty lo pa afry kań ska.

24) drą żek gim na stycz ny.

25) owad jak po stać z „Ple ba nii”.

27) al ka lo id w li ściach her ba ty i ka wy.

29) da nie po da wa ne do al ko ho lu.

30) post w li tur gii ka to lic kiej.

31) ze spół ko mó rek or ga nicz nych.

33) imię Mau ro isa, pi sa rza fran cu skie go.

35) pro fe sja.

36) typ ka ret ki po go to wia.

37) po wierzch nia uko śna lub ka wa łek tka ni ny.

Opra co wał: Ba ryt

krzy¿ówka nr 3
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WIADOMOŒCI PARAFIALNE

POWOŁANI DO WIECZNOŚCI:

Oliwier Mateusz Galant 26.09.2004 r. 
Zuzanna Słupska 26.09.2004 r. 
Aleksander Krzysztof Przybylski 26.09.2004 r. 
Jagoda Teresa Gajewska 2.10.2004 r. 
Agata Kobierska 10.10.2004 r.
Mateusz Kobierski 10.10.2004 r. 
Patrycja Anna Terech 10.10.2004 r. 
Maks Daniel Danilkiewicz 10.10.2004 r. 
Weronika Nagiewicz 10.10.2004 r. 
Weronika Dobosz 10.10.2004 r. 
Martyna Wiktoria Sworczuk 10.10.2004 r. 
Oliwia Ratkowska 24.10.2004 r.
Anna Maria Kąkol 24.10.2004 r.
Zuzanna Małgorzata Bednarek 24.10.2004 r. 
Weronika Marta Skwierawska 24.10.2004 r. 
Krzysztof Bednarz 24.10.2004 r. 
Kamila Julia Mielewczyk 14.11.2004 r. 
Julia Zambrzycka 14.11.2004 r.
Krzysztof Artur Dobeyko 14.11.2004 r. 

WŁĄCZENI DO WSPÓLNOTY
PRZEZ CHRZEST ŚWIĘTY:

„Głos Brata” – pismo wydawane przez Parafię pod wezwaniem św. Brata Alberta
adres redakcji: 80−395 Gdańsk, ul. Olsztyńska 2               e−mail: albert@diecezja.gda.pl

Opiekun redakcji – ks. Tadeusz Polak. Redaguje zespół. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania 
i skracania nadesłanych tekstów. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. 
Listy do redakcji prosimy składać w punkcie sprzedaży prasy katolickiej przy kościele lub w kancelarii
parafialnej.
Korekta – Dariusz Waśniewski. Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku – Teresa Sowińska.
Zdjęcia: Andrzej Badowski, Mirosław Jaśkowiak, Teresa Sowińska, ks.Tadeusz Polak, Adam Chmielewski,
siostry Betanki, pozostałe z archiwum. Rysunki: Andrzej Sowiński

PRZYJĘLI SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:

Marcin Daniel Dampc i Izabela Helena Laskowska
8.08.2004 r.

Maciej Jarząbek i Magdalena Agata Kosidło
21.08.2004 r.

Dariusz Tadeusz Wojewoda i Magdalena Ciurzyńska
28.08.2004 r.

Krzysztof Przyborowski i Magdalena Danuta Brzezińska
4.09.2004 r. 

Rafał Mariusz Rabczewski i Kamila Makowska
4.09.2004 r.

Marcin Piotr Jurczak i Marzena Wanda Eliasz
11.09.2004 r.

Ryszard Grzegorz Kowalewski i Beata Maria Paulukanis
9.10.2004 r.

Piotr Jendryczka i Aneta Agnieszka Jankowska
9.10.2004 r.

Robert Aleksander Złotek i Alicja Monika Gatza
16.10.2004 r.

Ś.p. Tadeusz Szamszuro, lat 69, zm. 25.09.2004 r.

Ś.p. Anna Gola, lat 70, zm. 29.09.2004 r.

Ś.p. Wiktoria Łata, lat 81, zm. 1.10.2004 r.

Ś.p. Wiktor Barton, lat 65, zm. 4.10.2004 r.

Ś.p. Wanda Kucejko, lat 81, zm. 6.10.2004 r.

Ś.p. Wacław Borkowski, lat 68, zm. 7.10.2004 r.

Ś.p. Gerard Bianga, lat 62, zm. 11.10.2004 r.

Ś.p. Władysława Wiśniewska, lat 73, zm. 13.10.2004 r.

Ś.p. Józef Sołtysek, lat 68, zm. 15.10.2004 r.

Ś.p. Barbara Luzar, lat 66, zm. 24.10.2004 r.

Ś.p. Dariusz Tyszkiewicz, lat 31, zm. 23.10.2004 r.

Ś.p. Roman Kornowski, lat 69, zm. 1.11.2004 r.

Ś.p. Eugeniusz Derebecki, lat 68, zm. 29.10.2004 r.

Ś.p. Eleonora Tuskowska, lat 85, zm. 7.11.2004 r.

Ś.p. Jan Kuśnierz, lat 61, zm. 10.11.2004 r.

Ś.p. Jan Augustyn Chrapczyński, lat 71, zm. 18.11.2004 r.

Ś.p. Roman Ciemnoczołowski, lat 80 , zm. 22.11.2004 r. 

Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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20. ROCZNICA ŒMIERCI KS. JERZEGO

NAJM£ODSI PARAFIANIE

15 listopada 2004 r. – spotkanie poświęcone Ks. Jerzemu Popiełuszce w Bartoszycach

Zajęcia dla przedszkolaków

Poświęcenie różańców dzieci, które w przyszłym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej

Dzieci w pocesji z darami Lektor Paweł z kandydatami na ministrantów



GŁOS BRATA NR 5(19)2004             28

SPOTKANIA NA PLEBANII

najmłosi parafianie

harcerze

grupa parafialna Kościoła Domowego


